






[ পশ্চিমবঙ্গ-মধ্যশিক্ষা-পযদ-নিিষ্ট পাঠ্যহৃচী অনুসারে উচ্চমাধ্যমিক ও 
সর্বার্থাধক বিচ্ভালয়েব জন্ঠ ] 

শপ, 

০কীল্্রন্বি্ডভ্তান ও ভহস্ণাজজ্র স্ল্িহক্জ্ত 
থপ স্পা 

কলিকাত। স্ববেন্দনাথ কঞ্েজেব অর্থনীতি বিভাগে প্রধান অধ্যাপক, 

কলিক।৩। খিশ্ববিদ্াালয়েন অর্থনীতি বিশাগেস লেক্চ।বাব 

প্রশান্ত কৃমার রায়» এম. এ. 
০. 

কলিকাতা সুবেন্দনাথ কলেজেব ব্রাষ্টরবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক 

শ্রীঅনিভ বরণ তেওয়ারী+ এম. এ 
প্রণীত 

কলিকাতা ক্কটিশচার্চ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয়েব বাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের লেক্চারাব, 
অধ্যাপক নির্মল চল্জ্র ভট্টাচার্য» এম.এ এল.এল. বি. এম.এল. সি. 

কতৃক পরিবতিত ও পরিবর্ধিত। 

ইণ্ডিয়ান্ বুক কনসাং 
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট 

কলি কাতা--_-৯ 



এপ কাশি রি ঞ্ঞ্পী। শ্পি- ঘোষ |] 

৩, আমানাথ মজ্ুমনদ্বাক ভ্রীটঃ 
কলিকাতা ৯ 

দবতীজ সংস্করণ 5 ১৯০০ 

দি এসএ পি 

ত্যভ্নত ৪ চি] উক্ ৫৪ ০ শ্বক্স। পাক্সসঃ 

ভিএ্িন্জাব 
শ্রীতুল-সী চব্বণ বক্ষ, 
২৩৬৩ ভিডি, আদন মি লেন 

ভ্াম্পন্যাভ্ন €ঞান্টিহু ওগুওজআসাব্জ্লু 
স্ক্নিকাত্তা ৬ 



ভা্মিকা 

একাকিত্ব মান্ষের কাছে এক দুবিষহ অভিশাপ। সেইজন্য মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা 
নির্বাসনদণ্ড অধিক হয়াবহ। সঙ্গী ব্যতিরেকে ব্যত্তিজীবন ব্যর্থ, বিড়দ্িত। 

সযাজের মাধ্যমেই ব্যণিবর পরিচয়, সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টির বিকাশ। এই আসঙগলিপ্লা- 
হেতু আদিম অবস্থাতেও মান্তষ দলবদভাবে বাস করিত। অভাবের তাডনাও 

সজ্ঘবন্ধ জীবনের প্রেরণা দিয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনের দৈন্ত এবং দুর্বলতা! সে 

সমাজ-জীবনের প্রচুষ এবং সবলতা। দ্বারা জ্ করিতে চাহিয়াছিল। আত্মরক্ষার 
তাগিদেই সমাজ-জীবনের স্থচন? হয়। ন্বীয় বাহুবলের উপরে নির্ভর করিয়! হিংশর- 

শ্বাপদ-সরীক্থপ-সন্কুল ধরণীতে কোন ব্যক্তিই নিজেকে নিরাপদ অন্ভব করিত না। 

নিশ্চিত নিরাপত্তা লাভের আশাই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে প্রণোদিত করিয়াছিল, 

অন্ন্নত এই পযায়ে সাংগঠনিক জটিলতা! বিশেষ কিছুই ছিল না। প্ররুতির ভাগ্ার 
হইতে আহাধ, পানীয় এবং পরিধেয় সংগৃহীত হইত | উৎপাদনের কোন প্রয়োজনই 
ছিল না| সমবেত প্রচেষ্টায় আহত ব্রব্যসস্তার সমভাবে বন্টিত হইত। এই অবস্থায় 

ব্যক্তির না ছিল সম্পদ, না ছিল স্বাতন্ত্র্য 

কিন্তু সমাজ সংগঠনের এই সরলতা দীর্ঘদিন স্থায়ী ভইল না। জীবনযাত্রা 
প্রণালীব পরিবর্তন ভেতু সমাজেরও ব্ৃপাস্তর ঘটিল। কপণা প্রকৃতির সীমাবদ্ধ দান 

ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর হওয়ায় উৎপাদনের আবশ্যকতা 
দেখা দিল। পশুপালন এবং পরে কঁধি-কাঁষের উদ্ভব হইল এবং আন্মসঙ্গিক হিসাবে 

আসিল ব্যক্তিগত সম্পতির ধারণা । ইহার ফলে আদিম সমভোগী সমাজের মধ্যে 

দেখ। দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন । 

পূর্বে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা খুব সরল ও ক্ষুদ্রায়তন ছিল তখন উত্পাদনের 

উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত ভোগ । কিন্তু ভ্রমশঃ বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রচলনের 

সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন কায জটিল আকার ধারণ করে এবং তখন হইতে উত্পাদনের 

উদ্দেশ্য হইল বিনিময় | বিনিময়ের জন্য একটি আর্বজনগ্রাহ্হ মাধ্যমের প্রয়োজন 

অন্তত হইল। ইহার ফলে আসিল অর্থ ও সৃষ্ট হইল এক জটিল অর্থ নৈতিক সমাজ । 

সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি এখন ভোগের জন্য পরস্পরের উপর নিরশীল 

হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের স্বায় একটি প্রবল কর্তৃত্বের গ্রয়োজন অনুভূত তইল। ইহার 

ফলে উদ্ভব হইল একটি জটিল রা্্নৈতিক সমাজের । 
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রাষ্ট্রের সদস্ত হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির এখন অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ 
জীবন সম্পর্কে জ্ঞান থাক! দরকার । এই উদ্দেশ্তেই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধৎ 

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অর্থনীতি ও পৌরনীতির পাঠ্য্চী নির্ধারণ 

করিয়াছেন। ইহার লক্ষ্য হইল (১) প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে &নন্দিন ও অর্থ নৈতিক 

জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে আগ্রহশীল ভন সেই বিষয়ে সাহায্য 
করা, (২) সেই সঙ্গে ছাত্রদের ভবিষ্কাৎ সুনাগরিক করিয়' গড়িয়া তোলা ও (৩) 

ছাত্ররা হাহাতে ভবিষ্যতে দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সক্ত্রিয় অংশ গ্রহণ 

করিতে আগ্রহশীল হয় সেই বিষয়ে উত্সাহিত করা । 

ইতিমধ্যে কয়েকথানি পুস্তক এই পাঠ্যস্থচী অন্রষায়ী প্রকাশিত হইয়াছে । 
আমাদের এই গ্রন্থথনি শুধু একটি সংখ্যাবুদ্ধি নহে,_ইহ1 স্ুচিস্তিত, সুপরিকল্পিত 

এবং সুদীর্ঘ-অভিজ্ঞতা-প্রস্থত। 

প্রাচীন দার্শনিকদের মতে, মতের বিভিন্নতা, প্রত্যক্ষ আলোচনা ও তথ্যাদি 

আদান প্রদানের মাধ্যমেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পুস্তকই হইল প্রত্যক্ষ 
আলোচনার পরবর্তী ও সার্থক সোপান এবং এই পুস্তক পৌরনীতি ও অর্থনীতির 

ব্যাখ্যায় উল্লিথিত সত্যকেই তুলিয়া ধরিতে সাহায্য করিয়াছে । যদিও এই পুক্তকে 

প্রচুর ঘটনা ও তথ্যের সমন্বয় কর হইয়াছে তথাপি তথ্যের পরিসংখ্যান দ্বার! 

ছাত্র ছাত্রীদের মনকে ভারাক্রান্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্ত নহে। বিশেষতঃ বাংলায় 

ষথোপযুক্ত পরিভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসাধ্য সহজ ও সরল ভাষায় বিষন়্ 

বস্তকে তুলিয়! ধরিতে প্রয়াসী হইয়াছি। প্রয়োজনমত রেখাচিত্র ব্যবহার করায় 
এবং প্রতি অধ্যায়ের সমান্তিতে সারাংশ ও আদর্শ প্রশ্নাবলী সংযুক্ত করায় 

ছাত্রছাত্রীর্দের যথেষ্ট সুবিধা হইবে বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস । যদ্দি এই বইটা পাঠ- 
করিয় ছাত্রছাত্রীগণ উপকৃত হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে । 

সময়ের ন্বল্পতার জন্য কিছু কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে, ভবিষ্যতে 

যাহাতে বইটাকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ কর যায় সেদিকে আমরা যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিব 
এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ যদ্দি আমাদের উপদেশ দির? সাহায্য করেন তবে আমর 

তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিব।, 

শ্রন্থুকা বগ্াণ 



সুচীপত্র 
পৌরবিজ্ঞান 

[ননঙ্ম শ্রেনী] 

ৰ প্রথম অধ্যায় 
বিষয় পৃষ্ঠা 
পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞ1 এবং বিষয়বস্ত ** রঃ ১-_৪ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

জমাজ জীবনের সুচনা ও ক্রমবিকাশ £ সমাজের স্বরূপ, সমাজ সংগঠনের 
উদ্দেশ্য, সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশ, ব্যক্তির সহিত সমাজের 

সম্বন্ধ দার কত৬ ৫১৩ 

তৃতীয় অধ্যাক় 

রাঃ বাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের উপাদান, রা্রসংঘ, রাষ্ট্র ও সমাজ, 

রাষ্ট্র ও সরকার, রাষ্ট্র এবং অন্ঠান্য সংঘ ৮০, ১৪---২২ 

চতুর্থ অধ্যায় 

রাষ্ট্রে উৎপত্তি এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, হবস্, লক্, রুশো, পিতৃতা স্ত্রিক 
ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ, বিবর্তনবাদ *** *০- ২ ৩-_-৩৪ 

পঞ্চম অধ্যায় 

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ £ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, বিভিন্ন বিভাগের 
কার্ধাবলী ও সংগঠন, আইনসভা, শাঁসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ৩৫--৪৯ 

1 বন্ঠ অধ্যায় 
“গরকারের বিভিন্ন শ্রেণী 2 আধুনিক সরকারের শ্রেণী বিন্যাস, রাজতন্ত্র, 

অভিজাততন্ত্র, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, গণতন্ত্রের .গুণাবলী, 

গণতন্ত্রের ক্রটি, গণতত্ত্রেরে সফলতার শর্ত, একনায়কতন্ত্ 

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাস্ত্রীয় শাসন ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, 
মস্ত্রী-পরিষদ-শাসিত ও বাষ্রপতি-শাসিত সরকার **, বুনন 
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সপ্তম অধ্যায় 

“বিষয় পৃষ্ঠা 

(রাষ্ট্রে কার্যাবঙ্গী ঃ ব্যজি-স্বাতন্ত্রযবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, আধুনিক 

সব্কারের কাষধাবলী ৬৬ তর শএ৯---৮ালে 

অষ্টুম অধ্যায় 

জাতি ও জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা 2 জাতি, জাতীয় জন- 
সমাজ গঠনের উপাদান, জাতি ও রাষ্ট্র, আত্মনির্ধারণের অধিকার, 

জাতীয়তাবাদ এবং আস্তজাতিকতাবাদ, জাতিসংঘ, রাষ্ট্রসংঘ ৮৯ ৮০২ 

[দম্পন্ন শ্রেলী | 

নবম অধ্যায় 

নাগরিকতা £হ নাগরিক, নাগরিক এবং বিদেশী, নাগরিকতা! অর্জনের 
পদ্ধতি, নাগরিকতার খিলোপ -*" ** ১*৩-_-১০৯ 

দশম অধ্যায় 

স্থাগরিকতা 2 স্থনাগরিকতার পথে অন্তরায়, অস্তরায়ের প্রতিকার ১১০-_-১১৪ 

রর একাদশ অধ্যায় 

লোগরিক অধিকার ও কর্তব্য £হ অধিকার, অধিকারের শ্রেণী বিভাগ, 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের তালিকা, সার্বজনীন 

ভোটাধিকার ও নারীর ভোটাধিকার, নাগরিকের কর্তব্য, 

অধিকার এবং করব্যের মধ্যে সম্পক ৮০০ ১১৫-_-১২৮ 

ৃ বাদশ অধ্যায় 

গ্মাইন ও স্বাধীনত1 £ আইনের প্রকৃতি, আইনের উৎস, আইন ও নীতি, 
আইন ও স্বাধীনতা, স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ *** ১২৯---১৪০ 

গ্রয়োদশ অধ্যায় 

জনমত 5 জনমতের স্বরূপ, জনমতের গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম ১৪১-_-১৪৬ 



[ ৬৭ ] 

চতুর্দশ অধ্যায় 

বিষয় পৃষ্ঠা 

দলপ্রথথ 5 রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক দলের কার্ধ, দলপ্রথার স্থফল 
| এবং কুফল, ছ্বিদলীয় বনাম বহু-দলীয় ব্যবস্থ -* ১৪৭--১৫৭ 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

রাষ্ট্রকত্যক £ রাষ্ট্রকুত্যকের বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা, নিয়োগ পদ্ধতি, রাষ্টরকত্যের 
: সহিত জনগণের সম্পক *০* *** ১৫৭__১৬২ 

[ এক্গাদস্ণ শ্রেলী 

ষোড়শ অধ্যায় 

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য"; রর রত ১৬৩--১৬৮ 

জণ্ডপশ অধ্যায় 

সংবিধানের প্রস্তীবন। নতি ৯৯ ০৯৯ ১৬৯-__- ১৭১ 

অষ্টাদশ অধ্যায় 
ভারতীয় যুক্তরা্ £ অঙরাজ্যসমূহ ; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ১৭২-_-১৭৮ 

উনবিংশ অপ্যায় 

নাগরিকতা ও ভোটাধিকার ভারতীয় নাগরিকত অর্জন, ভারতীয় 
ভোটাধিকার ** ০, ১৯ ও ১৭৮-__-১৮ 

বিংশ অধ্যার 

মৌলিক অধিকার ঃ ভাৰতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার-_সাম্যের 

অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ১৮২--১৬৮৭ 

একবিংশ অধ্যায় | 

রাষ্ পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি **- *** ১৮৮--১৯১ 

দ্বাবিংশ অপ্যায় 

যুস্তরা স্্রীর শাসন বিভাগ 2 ভারতের রাষ্্ীপতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, 

রাষ্ট্রপতি পদের শত, বাষ্পতির কার্কাল, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, 



রাষ্রপতির শাসনতাস্ত্রিক পদমর্যাদা, ভারতের উপরাষ্্পতি, 

উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, মন্ত্রীপরিষদ, মস্ত্রিপরিষদের কার্ধ, ব্রাষ্্রপতির 

সহিত মন্ত্রীপরিষদের সম্পর্ক, মনস্ত্রীপরিষদ এবং পার্লামেণ্টের মধ্যে 

সম্পক ৪৪ তি ০৩৬ ৮৯০ ০ ১১৪৯ ১---২ ০৫ 

ভ্রয়েশবিংশ অধ্যাক্ 

পালণামেন্ট ই রাজ্যসভা, লোকসভা, পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, 

রাজ্যসভা লোকসভার পারস্পরিক সম্পর্ক * ২০৬---২১১ 

চতুর্বিংশ অধ্যায় 

রাজ্য সরকার 2 রাজ্যপাল, রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্ধাবলী, মস্ত্রী- 

পরিষদ, রাজ্য বিধানযণ্ডল, বিধান পরিষদ, বিধানসভা, বিধান 

মণ্ডলীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসন 

ব্যবস্থা এডি ৬৬৬ ৬৬৬ বি ২১২---২৯৭২৯ 

পঞ্চবিংশ অধ্যান় 

ইউনিরন ও অঙরাজ্যসমূহের মধ্যে জম্পর্ক হ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে 
শাসন পরিচালন! সংক্রান্ত সম্পর্ক ** *** ২২২---২২৪ 

বড়বিংশ অধ্যায় 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের আত্পব্যক্স £হ ভারতে রাজদ্ব বণ্টনের 
পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের উৎস, কর-সাপেক্ষ রাজন্ব, 

কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব, বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় ব্যয়, রাজ্য সরকারের 

রাজন্য খাতে আয়-ব্যয়, সরকারী খণ *** তত ২২৫--_২৩২ 

সগ্ডবিংশ অধ্যায় 

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা £ প্রধান ধর্যাধিকরণ, মহাধর্মাধিকরণ, নিম্তর 

আদালতসমূহ- দেওয়ানী, ফৌজদারী *** -** ২৩৩-_২৩৮ 

অষ্টাবিংশ অধ্যার 

সারতের প্রতিরক্ষা! ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠন, সৈম্কবাহিনী, 

নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, আঞ্চলিক 
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বিষয় পৃষ্টা 

সৈম্তবাহিনী, লোক সহায়ক সেনা, জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী, 
“সহায়ক শিক্ষার্থী বাহিনী নাহার নর 5৬৩ ২৩৯--_-২ ৪৫ 

উনত্রিংশ অধ্যায় 

ভাব্রতীয় রাজনৈতিক দ্লসমূহ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় 

সাম্যবাদী দল, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, ভারতীয় জনসজ্ঘ, অখিল 
ভারত হিন্দু মহাঁসভা, স্বতন্ত্র দল *-* *-* ২৪৬-_-২৫ ১ 

ত্রিংশ অধ্যান্প 

জেলার শাসনব্যবস্থা *-* ০ - '* ২৫১-_২৫৩ 
একত্রিংশ অধ্যায় 

ভারতীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থ! £ ইউনিয়ন বোর্ড, গ্রাম-পঞ্চায়েত, 
লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপঢঠালিটি, কলিকাতা 

কর্পোরেশন, সেনানিবাস সঙ্ঘ, কলিকাত! নগরোন্নতি বিধায়ক 

প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান ৮০" ২৫৪-_-২৬২ 

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 

স্তারতে নাগরিক জীবনের জমন্যা £ পল্লী পুনর্গঠনের সমস্ত।, 
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পন1, জাতীয় সম্প্রসারণ কার্ধ, নগর জীবনের 

সমস্যা, খাছ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা, খাছ সমন্যা, স্বাস্থ্য 

সমস্যা, বাসস্থান সমস্থ ০৯৯ ৬০৬ ০০০ ২৬২--২১ 

পরিশিষ্ট 
আাসনতক্জ 5 শাসনতক্ক্ের শ্রেণীবিভাগ, নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র ২৭৭-__২৭৮ 



আর্থশাজ 

[ নজল্ম শ্রেনী ] 

প্রথম অধ্যায় 

বিষয় 

অর্থশাস্কের সংজ্ঞ! ও বির বন্ত 2 সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা, অর্থ নৈতিক 

সমস্যা. অর্থশাস্ত্রের ব্যাপক সংজ্ঞ।, অর্থশান্ত্র কোন্ অর্থে সমাজ- 

বিজ্ঞান, অর্থব্যবস্থা ও তাহার কাধাবলী 

দ্বিতীয় অধ্যা্স 

মৌলিক পদ ও ধারণ। £ অভাব, ভোগ্যব্রব্য, মূলধন দ্রব্য, অর্থ নৈতিক 
দ্রব্য, উপযোগ, ধন বা সম্পদ, আয়, ব্যয়, সম্পদ ও আয়, হস্তাস্তর 
ও বিনিময়, দাম ও মুল্য, উত্পাদন, ভোগ 

তৃতীয় অধ্যায় 

জাতীয় আয় 2 জাতীয় আয়ের অর্থ, আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় 

আয়, মোট জাতীয় উত্পাদন, নীট জাতীয় উত্পাদন ও জাতীয 

আয় 

চতুর্থ অধ্যাপ্ 

জাভীম আয়ের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে 2 উত্পাদনের 
উপাদান চ নী 

পঞ্চম অধ্যায় 

জমি বা প্রাকৃতিক এশ্বর্ষ £ প্রাকৃতিক এ্রশ্বধষের গুরুত্ব, ভারতের 

প্রাকৃতিক এশ্বব, জমির বৈশিষ্ট্য, ক্রমহ্াসমান উতৎপন্নের বিধি, 

ক্রমহ্ানমান উতৎপন্নবিধি ও ভারত ০০ 

ষ্ঠ অধ্যায় 

ঞ্রম ৪ শ্রমের যোগান, শ্রমিকের দক্ষতা, জনসংখ্যাতত্ব, জনসংখ্যা ও 

জাতীয় আয়, ভারতে জনসংখ্যা সমস্য], বেকার সমস্যা, বেকারত্তের 

শ্রেণীবিভাগ, ভারতে বেকার সমন্যা 

০১--*৩ 

২ ৫---৩৭ 

৩৮-7৪ ৩ 

৪ ৩---৬০ 

৮৬ ৭৯ 
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সপ্তম অধ্যার 
বিষয় পৃষ্ঠা 

সুলধন ৪ মূলধন ও সম্পদ, টাকাকভি ও মূলধন, খণ মুলধন, মূলধনের 

শ্রেণীবিভাগ, মুলধনের গতিশীলতা, জমি ও মূলধন, মূলধনের 
কাধাবলী, মূলধনের কাজ, মূলধন বুদ্ধির উপায়, সঞ্চয়ের ক্ষমত), 

সঞ্চয়ের ইচ্ছা, ভারতে মূলধন বৃদ্ধি *** টু ৮০-_-৯৪ 

অষ্টম অধ্যায় 

কারিগরি দক্ষতা €$ কারিগরি দক্ষতা স্ষ্টির সমন্থযা, উপায়, ভারতে 
কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা **- ৮০ ৯৫__৯ন 

নবম অধ্যায় 

অর্থনৈতিক কাঠামো £ অর্ধোন্ত দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, অর্থ- 

নৈতিক উন্নতির উপায় 5৪০ হন ১৩ ৩---১৩৫ 

[ দস্পন্ম শ্রেনী ] 

দশম অধ্যায় 

ব্যবসায় সংগঠন 2 একমালিকানা কারবার, অংশীর্দারী কারবার, যৌথ 

মূলধন কারবার, সমবায়, ভারতে সমবায় সংগঠনের গুরুত্ব, সমবায় 

ও জাতীয় পরিকল্পন', রাষ্ট্রীয় পরিচালন ৮০. ১০৯ ১২৫ 

একাদশ অধ্যায় ৃ 

বৃহ ও ক্ষুত্রে শিল্প 2 শ্রমবিভাগ, যন্ত্র ব্যবহার, শিল্পের একদেশতা ও 

আঞ্চলিক শ্রযবিভাগ, বৃহদায়তন শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, ভারতে 

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থান, ভারতে শিল্প সংগঠন, ক্ষুদ্র ও কুটির 

শিল্পের বাধা ও তাহা দূর করিবার উপায় ** ১২৫১০ 

ছাদশ অধ্যায় 

সরকারের ভূমিক। £ সরকারের অর্থনৈতিক কাধাবলী, ভারতে কষির 

ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা, ভারতে শিল্প ও সরকার *** ১৪১- ১৫৩ 
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ব্রয়োদল অধ্যায় 

৮. বিষয় পুষ্ট 
সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ই পরিকল্পনী কাহাকে বলে, পরিকল্পনার . 

উপাদান ও উদ্দেশ্ট, ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাস, প্রথম 
পরিক্লপলার অর্থসংস্থান, প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল, দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহ, প্রথম ও 
দ্বিতীর পরিকল্পনার তুলনা, ছিতীর পরিকল্পনার পরিবর্তন, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার সমালোচনা, তৃতীয় পরিকল্পনার খসড1 -** ১৫১--১৬৯ 

চতুর্দশ অধ্যায় 

সরকারী আর্বব্যয় £ রাজস্বের উৎস, করের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, কর 
সংগ্রহের নীতি, সমান্্পাতিক ও ক্রমবর্ধমান হারে কর, করের 
শ্রেণীবিভাগ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, সরকারী ব্যয়, সরকারী খণ, 

সরকারী খণের শ্রেণীবিভাগ *** -** ১৭০__-১৮৭ 

পঞ্চদশ অধ্যাক্স 
অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ঃ অর্থ কাহাকে বলে, অর্থ হিসাবে কাজ করার 

যোগ্যতা যে সমস্ত গুণের উপর নির্ভর করে, কাগজী অর্থের স্ববিধা 
ও অস্থবিধা, অর্থের কার্যাবলী, বিভিন্ন প্রকারের অর্থ, ভারতের 

টাকা, মুদ্রামান, গ্রেসামের নিয়ম, কাগজী মুক্রামান, অর্থস্থষ্টি, 
চেক, ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের কাগ্রাবলী, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপযোগিতা, 
বিভিন্ন ধরণের ব্যাহ্ক,৫কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক কি করিয়া অর্থ কৃষ্টি 
করে, ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, যৌথ 
মূলধনী ব্যাঙ্ক, সরকারী খণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, সরকারের ব্যাক্কের 
কাধ, দেশীয় ব্যাঙ্ক নি ও রি ১৮৮. ২২৩ 

বোড়শ অধ্যায় 

অর্থের ঘুল্য £ অর্থের.মৃল্য ও মূল্যস্তর, সরল স্থচক সংখ্য। প্রণয়ন, স্ুচক 
সংখ্যার উপযোগিতা, ৮73 দামের হ্বাসবৃদ্ধির ফলাফল 

২২৪-২৩৫ 
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[ এক্ষাদস্ণ শ্রেনী ] 

সগুদশ অধ্যায় 

বিষয় পৃষ্ঠা 

“জান্তর্জাতিক বাণিজ্য ; আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক শ্রম- 

বিভাগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি বা আপেক্ষিক স্থবিধ! ব1 

ব্যয়ের তত্ব, ভারতের প্রধান রঞ্টানী বা আমদানী পণ্য, ভারতের 

বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য, বৈদেশিক মুদ্রা-কি ভাবে পাওয়া 

যায় ও কি ভাবে খরচ হয়, রপ্তানী-আমদানীর মুল্য, ভারতের 

লেনদেন উদ্ধৃত্ত, অবাধ বাণিজ্য এবং সংরক্ষণ, জাতীয় স্বয়ং- 

সম্পূর্ণতার যুক্তি, প্রতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি, বিভিন্ন 

প্রকারের শিল্প গঠনের যুক্তি, অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে 

সংরক্ষণের যুক্তি, শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি, কর্মসংস্থান যুক্তি, 

মজুরি বুদ্ধির যুক্তি, সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি, ভারত সরকারের 

বাণিজ্য-নীতি, নৃতন বাণিজ্য-নীতি *** *০* ২৩৭-__-২৬২ 

অষ্টাদশ অধ্যার 

বাজ]র ঃ বাজারের ক্রমবিকাশ, বাজারের শ্রেণীবিভাগ, বাজারের বিস্তার, 

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া বাজার, অপুর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা 

২৬৬৩-২৭১ 

উনবিংশ অধ্যায় 

চানিদ। ও ষোগীন ২ ব্যক্তিগত চাহিদ] তালিকা, ভোগোছুত্ত, চাহিদার 

স্থক্স, চাহিদার পরিবর্তন, আয়ানগগ স্থিতিস্থাপকতা, মুল্যানগ 
স্থিতিস্থাপকতা।, যোগান, প্রান্তিক ব্যয় ও গড ব্যয়, উৎপন্লের 

বিধি, শিল্পের যোগান, স্বপ্পকালীন মেয়াদে যোগান কোন্ কোন্ 

বিষয়ের উপর নির্ভর কয়ে ০০, ০০ ২৭২---২৮৯ 

বিংশ অধ্যায় 

গুর্াজ প্রাতিযোশিতার বাজারে দাম নিধ্ণারণ £ অতি অল্প সময়ের 

দাম, স্বল্প সময়ের দাম, বাজার দাম ও ম্বাভাবিক দাম **.. ২৯০৩--২৯৫ 
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বিষয় পৃষ্ঠা 

একবিংশ অধ্যায় 

প্রকচেটিয় বাজারে দাম নিধণারণঃ কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি 
একচেটিয়া কারবারীকে নজর রাখিতে হইবে, একচেটিয়। 
কারবারীর দাম বাড়াইবার ক্ষমতার সীমা ;  **- ২৯৬__-৩*৫ 

দ্বাবিংশ অধ্যয় 

আয় বণ্টন ব৷ বিভিন্ন ধরণের উৎ্পাঁদন উপাদানের দাম : কাহাদের 
মধ্যে আয় বাটোয়ার] হয়, উপাদানের দাম কোন্ কোন্ বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে হি ক ০৯০ ৩০€---৩০৯ 

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 

খাজানা £ অর্থ নৈতিক খাজান। কাহাকে বলে? রিকার্ডোর খাজনাতত্ব, 

রিকার্ডোর তত্বের সমালোচন1 ও আধুনিক বাজার তত্ব, খাজান। 
ও দামের মধ্যে সম্পর্ক, জনসংখ্য। বুদ্ধি ও কৃষির উন্নতি এবং 
খাজান! ১৩৯ ০০ ৮৪৯ ১০০ ৩০৯---৩১৫ 

চতুবিংশ অধ্যায় 

মজুরি মজুরির হার কিরুপে নির্ধারিত হয়, প্রান্তিক উপাদানতত্ব, 
আধিক মজুরি ও প্রকৃত মঙ্জুরি, মজুরি পার্থক্যের কারণ *৮*  ৩১৫--৩২৩ 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় 

স্ব মোট ম্থুদ ও নীট সুদ, সুদের হারের পার্থক্যের কারণ, স্থদের 
হার কিরূপে নিরূপিত হয়, খণের বা মূলধনের চাহিদা **-. ৩২৪--৩৩১ 

ষড়বিংশ অধ্যায় 

মুনাফ। ;£ মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা, মুনাফার প্রকৃতি, মুনাফা ও 
অন্যান্য উপাদানের আয়, মুনাফ ও দাম ইক 7 ৩৩২--৩৩৬ 
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প্রথম অআধীতায় 

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! এবং বিষয়বস্ত 

(10210171610) 2100 50791206-700280621 0£ 001৮105 ) 

*সমাজ-বিজ্ঞানের যে শাখার নাগরিক ভিসাবে ব্যক্তির আচরণ আলোচিত হয় 

তাহাই পৌরবিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত । এই “নাগরিক” শব্দটির অর্থ কালক্রমে 

পরিবব্তিত হইয়াছে । পুরাকালে পুর ব1 নগরের অধিবাসীই নাগরিক বলিয়। পরিচিত 

ছিল। প্রাচীন গ্রীসে ক্ষুদ্র নগর-রাষ্্রের সদস্ত নাগরিক আখ্যা পাইত । নগর-রাষ্্রের 

কর্তৃত্ব ব্যক্তি-জীবনের সবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল । নাগরিকতা 

রর নী এবং ব্যক্তিজীবন ছিল পম-ব্যাপক । তখন রাষ্ট শুধুমাত্র 
রাজনৈতিক সংগঠনই ছিল না, ছিল শিক্ষাবিস্তারে 

ব্যাপূত, অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টায় নিযুক্ত, নীতিধোধ জাগরণে এবং প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত এক 

ব্যাপক সমবার প্রতিষ্ঠান । বাষ্ট্রের সদশ্য হিসাবেই অর্থাৎ নাগরিক হিসাবেই ছিল 

ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় । কাজেই তখনকার দিনে ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্কই ছিল 
পৌরবিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয় । 

কিন্তু ক্ষুদ্র নগর-বাষ্ট্রের যুগ আজ অতিক্রান্ত । নাগরিক শব্দটির অর্থও পরিবতিত 

হইয়াছে । নাগরিক বলিতে আমর এখন বুঝি বহুজন-অধ্যুষিত, বহুযোজন-বিস্তৃত 

বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসীকে | ব্যক্তিজীবনের 

সামগ্রিক বিকাশ বঙ্মান রাষ্ট্রের সাধ্যাতীত। ব্যক্তি 

জীবনে এই রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রধান হইলেও । অনন্য নহে। 

ইহ সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান কবে সত্য, কিন্তু সমাজ-জীবনকে সুন্দর এবং সম্পূর্ণ 
করিবার সামর্থ্য ইহার নাই । তাই ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ পাধনের 

জন্য বাষ্ট ছাঁডাও নান। প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত দৈহ্যের জন্যই 

আজিকার পৌরবিজ্ঞানের আলোচন! কেবলমাত্র ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক 

সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । 

বগ্মানকালে ব্যক্তি রাষ্ট্র ছাড! 
আরও বহু সংগঠনের সদস্য । 



সা শুক 

০০:০৮ বেত 

২ পৌব্বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

পোৌরবিজ্ঞানের অন্তত বিষয়বন্তগুলি নি্গে আলোচিত হইল-_ 
রি রাষ্্ই আমাদের সমাজ-সংস্থার কেন্তরস্থল। রাষ্ট্র 

ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রে সামাজিক সংহতি বিধান করে বঙিয়াই ব্যক্তি আত্ম- 
সম্পর্ক সৌরবিজ্ঞানের বিকাশের পথ খুঁজিরা পায়। তাই রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির 
প্রথম আলোচ্য বিষয় । 

পারস্পরিক অধিকার এবং কর্তব্যের কথাই পৌরবিজ্ঞানের 
প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় । 

রাষ্ট্রের প্ররুতিগত সীমাবদ্ধতার জন্য আরও বহু প্রতিষ্ঠান মানুষের স্ধাঙ্গীন 

বিকাশ সাধনে সচেষ্ট । সেইজন্য ব্যক্তির সহিত অন্যান্য সংঘের সম্পর্কও পৌরবিজ্ঞানে 

আলোচিত হয় । যেমন 

হত 7 সামী. (ক) স্থানীয় স্বায়তর-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান-_ব্যক্তিজীবনে 
জিক সংগঠনের সন্বন্ধও পৌর- ইহাদের প্রভাব অপরিসীম । দূরবর্তী অঞ্চলগুলির বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। সমস্যার সমাধান কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগে সম্ভব হয় না। 

এই উদ্দেশ্য সাধনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব অনস্ধীকাধ । স্থানীয় সমশ্যা, যথা _ 

জন-স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পানীয়জল ইত্যাদির স্ুবন্দোবস্ত করিয়া নাগরিক জীবনকে 

স্থস্থ এবং স্বন্দর করিতে সাহায্য করে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন ইউনিয়ন বোর্ড বা 

গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন ইত্যারদ্দি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হইল 
নাগরিকতার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। দায়িত্ব এবং আত্মনির্তরতার প্রথম দীক্ষা 

নাগরিক এই স্থানেই গ্রহণ করে, ক্ষুদ্র পরিবেশে অজিত অভিজ্ঞতার জোরেই ব্যক্তি 
পরে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে । এই সমস্ত স্থানীয় 

প্রতিষ্ঠানের আলোচন1 তাই পৌরবিজ্ঞানের অস্তর্গত। 
(খ) রাষ্ট্র এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া ব্যক্তি আরও বহু সংঘের সদস্য। এক 

একটি সংঘ ব্যক্তিজীবনের কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে, 

যেমন শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্পালন এবং প্রচারের জন্য ধর্মীয় 
সংগঠন, শ্রমিক ন্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ট্রেডইউনিয়ন ইত্যাদ্দি। পৌরবিজ্ঞানের 

আলোচনাকালে ইহাদের কথা বাদ পড়িবার নয় 1/ 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন সংঘের সমাবেশে সমাজ 

রা রা রা গঠিত। রাষ্ট্র অন্যতম সংঘ বা সংগঠন, একমাত্র সংগঠন 
কিরূপ তাহাও পৌব- নয়। কিন্ত রাষ্ট্রের অগ্রার্ধিকার স্গ্রতিষ্ঠিত। সংঘ 
বিজ্ঞান আলোচনা করে । হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাধান্য হেতু পৌববিজ্ঞানে নৃতন এক 
বিষয়বস্ত সংযুক্ত হইয়াছে । তাহা হইল রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্ত সামাজিক সংগঠনের 

সম্পর্ক । 



পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং বিষয়বস্ত ৩ 

আজিকার কোন াষ্ট্রই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন এক ন্রাষ্ট্রে খাছ্যের ঘাটতি 
ঘটিলে আজ আর জনগণকে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে হয় নাঁ। অন্থান্ত রাষ্ট্র হইতে 
খাদ্য আমদানি করিয়া! এই সংকট অতিক্রম করা আজ সম্ভব । বর্তমানে পৃথিবীর এক 

প্রান্তের রাজনৈতিক গোলযোগ অন্ত প্রাস্তের পর্ধিবেশকে 

রি ৫০ কখাও . আবিল করিয়া তোলে। এক অঞ্চলের অর্থ নৈতিক 

পৌরবিজ্ঞান উপেক্ষা করে না। বিপধয় অন্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিস্তিত 
করে । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ দুরত্বকে জয় করিয়াছে । 

রাপনৈতিক গুভাব এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পাব্রস্পরিক নিউরীলত! লগগ্র পৃথিবীকে 
একটিমাত্র অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে । নাগরিক জীবনের উপর আস্তর্জাতিক 

ঘটনাবলীর প্রভাব অনন্বীকার্ধ। রাষ্গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক তাই পৌরধিজ্ঞানের 

আলোচনার বহিভূত নয় । 

দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শাস্তি অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্দেশে যে 

ব্াষ্্রসংঘের (0. 0.) উদ্ভব হ্ইরাছে, প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতার 

উপরেই তাহার সাফল্য নিভর করিতেছে । রাষ্ট্রসংঘের 

রাষ্ট্রসংঘের রা হিসাবে সদস্য হিসাবে রাষ্ট্র কিছু স্থবিধা ভোগ করে, যেমন 

রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং অধি- রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক সংহতি অক্ষুঞ্ন 
কারের আলোচনাও পৌর- 
বিজ্ঞানের অস্ততম বিষক্ববন্ত। রাখিবার অধিকার | বিনিময়ে আন্তর্জাতিক আইন মান্য 

করিবার প্রতিশ্রতি তাহাকে দিতে হয়। উভয়ের 

অধিকার এবং দায়িত্ব পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় স্থান পাইয়াছে, কারণ এই 

রাষ্ট্রসংঘের সফলতার উপরে নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা, সুখ ও শাস্তি বহুলাংশে 

নির্ভর করিতেছে । 

. আবার বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনাই সবটুকু নয়। বর্তমানকে উপলঙ্কি 

করার জন্য অতীতকে আমাদের জান। প্রয়োজন । অতীতের আলোতেই বর্তমানের 

সত্যকার রূপ প্রতিভাত হইবে । আমর? কি হ্ইয়াছি 
পোঁরবিজ্ঞানে উর সমাজের তাহা জানিবার জন্য আমর] কি ছিলাম তাহা জান। 
শ্বরূপ বিশ্লেষণ, অতীত সম্বন্ধে প্রয়োজন । পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় তাই অতীতের 

অনা এবং জবির প সমাধা-ব্যবহাও বাদ পড়ে না। অভীতে কি ছিলাম 
এবং বর্তমানে কি হ্ইয়াছি শুধু ইহা জানিয়াই আমরা 

পরিতৃপ্ত নই । কি হওয়া উচিত, তাহাও আমাদের আলোচনায় অপরিহার্য অঙ্গ। 

অতীতের ধারণা এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমর] মহত্তর ভবিষ্যতের 

পথনির্দেশে করিতে চাই, অর্থাৎ পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সর্বাঙগহুন্দর 



৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

সামাজিক পরিবেশ কি ভাবে গড়িয়া তোলা যায় তাহাও পৌরবিজ্ঞানের আলোচন! 

প্রসঙ্গে অন্রধাবনযোগ্য । 

॥ সারাংশ ॥ 

(নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণ যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাহারই না 

পৌরবিজ্ঞান। প্রাচীন গ্রীসে রাষ্্ট ছিল নগরভিত্তিক। এই নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্র 

করিয়াই মান্তযের সমগ্র জীবন আবত্তিত হইত । রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই ছিল 

নাগরিকের একমাত্র পরিচর । প্রাচীন কালে তাই রাষ্টী এবং ব্যক্তির সম্পর্কের 

আলোচনাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিবয়বস্ত। নগর-রাষ্ট্রের যুগ আজ আর নাই। 
সমাজ-জীবন এখন ব্যাপক, জটিল এবং বৈচিত্র্যমর । আধুনিক বৃহদায়তন জাতীয় 

রাষ্ট্রে ব্যক্তিকে কেবলমাত্র নাগরিক বা রাষ্ট্রের সদস্ত হিসাবে দেখাই যথেষ্ট নয় | 

জীবনের পূর্ণতর বিকাশের জন্য মান্য আজ অঙ্তান্ত সামাজিক সংগঠনেরও সভ্য | 

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব আজ 
অতিক্রান্ত । যুদ্ধ এবং শাস্তির প্রশ্ন আজ আর কেবলমাত্র টবদেশিক সম্পর্কের কথা! 

নয়, প্রতিটি ব্যক্তির জীবন-মব্রণের প্রশ্ন । অর্থাৎ মানুষ আজ এক বৃহত্বর আস্তর্জাতিক 

সমাজের সদস্য বলিয়া গণ্য । এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে পূর্বেকার পৌরবিজ্ঞানের 
ধারণা বঙমানে অচল ! পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্ত যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত 

হইয়াছে । আজিকার দিনে নাগরিক একাধারে রাষ্ট্রের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের, অন্যান্ত 

সামাজিক সংগঠনের এবং আন্তর্জাতিক সমাজের সদশ্য। এই ব্যাপক অর্থে 

নাগরিকের আলোচনাই বর্তমানে পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 1) 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 

25170085708 01510982000. 01801085 10৪ ৪0018০৮-10820692, 

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় কর এবং উন্ভার বিষয়বস্ত সম্পর্কে আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ১-৩.] 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

সমাজ-জীবনের স্থচনা ও ক্রমবিকাশ 

(00215819200. 06ড2101010721)6 ০0£ [71 0107)21) 5090120% ) 

সমাজের স্বরূপ (1ব80015 ০0£ 5০9০165 ) 2 সাধারণ ভাবে সমাজজীবন 

বলিতে আমরা সংঘবদ্ধ জীবন বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ সংঘবদ্ধতাই সমাজের একমাত্র 

বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। এই অর্থে মৌমাছি প্রভৃতিও 
সমাজের বৈশিষ্ট্য দুইটি ্ 
(১ সংঘবদ্ধতা ্ সমাজ-জীবন যাপন করে। কিন্তু, কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ 

(২) "বিশেষ উদ্দেশ হইলেই সমাজ গড়িয়া উঠে না। সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে 
সম্বন্ধে সচেতনতা] | 

মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে । উদ্দেশ্য 

সম্বন্ধে এই সচেতন মনোভাবই মানব সমাজকে নিয়স্তরের জীবজন্তর সংঘবদ্ধ জীবন 

হইতে স্বাতন্ত্য প্রদান করিয়াছে । উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজকে বিচার 

করিলে সংগঠন মাত্রেই সমাজ আখ্যা! পাইতে পারে, যেমন আবসমাজ, ক্বকসমাজ, 

ছাবত্রসমাজ প্রভৃতি । 

আজিকার দিনে পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে সমাজকে গ্রহণ কর] হয়। 
এই অর্থে সমাজ, দেশ বা জাতির সমব্যাপক। দেশ বা জাতির অন্তর্গত, স্বেচ্ছায় 

প্রতিষ্ঠিত সংঘ-সমষ্টিই হইল সমাঁজ। ধর্মীয় সংগঠন, 

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য সংসদ ইত্যাদি বিভিন্ন 

সংঘের সমাবেশে সমাজ গভিয়া উঠে। সমাজ-জীবনের মূলস্ুত্র নির্ধারণের জন্য গঠিত 
রাষ্ট্র সাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছাডা আর কিছুই নয় । 

সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য (7519956 0: 9০০89] (01£91)1526501) ) 2 

প্রকৃতিগত সঙ্গপ্রিয়তাই আদিমকাল হইতে মানুষকে সংঘবছ 

পাঁথিব এবং নৈতিক এই ছুই করিয়াছে শুধু গ্রকুতির প্রেরণা নয়, প্রয়োজনের তাডনাও 
জাতীয় প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য সমাজের প্রতিটা । মান্তবকে সমাজ জীবন যাপনে বাধ্য করিয়াছে । এই 

প্রয়োজন দ্বিবিধ-_পাথিব এবং নৈতিক । পাখিব প্রয়োজন 

বলিতে বোঝায় খাগ্ান্রুসন্ধান এবং প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধান । 

নৈতিক প্রয়োজন অর্থে স্থখী এবং স্ন্দর জীবনের সন্ধান। সহজাত নীতিবোধই 

মান্থষকে অন্তান্ত প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে । সমাজের মধ্যে ব্যক্তি সুন্দর এবং 

নৈতিক জীবনের সন্ধান পায়। অনুশাসন, রীতিনীতি, জনমত ইত্যাদির সহায়তায় 

সমাজ ব্যক্তি-মানসে অধিকার এবং কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিয়1 মহত্তর জীবনযাপনের 

সমাজের ব্যাপক অর্থ 



৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাত্্র পরিচয় 

উপযোগী পরিবেশ রচনা! করে । ক্ষমা, সহিষ্ুতা, প্রেম, বন্ধুত্ব প্রভৃতি সুকুমার 

বৃত্তিগুলির বিকাশ এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির সাধনাও এই সমাজ পরিবেশেই 
সম্ভব । সমাজের লক্ষ্য হইল জাতীয় জীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়। ব্যক্তির 

সববাঙ্গীন উন্নতি বিধান কর? এবং এক বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে 

জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা । রা 

সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশ (৮০16০, ০£ 9০০1৪] 1865 ) 2 

নাগরিক জীবনে বর্তমানের প্রভাবই সর্বাধিক, কেননা বন্তমানের সঙ্গেই সে 

প্রত্যক্ষভাবে জডিত। কিন্তু বর্তমানকে উপলব্ধি করার জন্যই অতীতকে জান" 
ও প্রয়োজন । স্বাভাবিক ভাবেই পৌরবিজ্ঞানের ছাত্রদের 

সমাজ গঠনের মুলে এক- 
দিকে রহিয়াছে ব্বভাবের মনে প্রশ্ন জাগে: কখন এবং কি ভাবে সমাজ-জীবনের 

“প্রেরণা, অন্যদিকে রহিয়াছে উদ্তব হইল? উত্তরে বলা হয়, সংঘবদ্ধতা মানষের 

হিরা প্রকৃতিগত | সে নির্জনতা নিয়ত এডাইতে চায় এবং সঙ্গ 

স্থথ কামনা করে । আবার পারস্পরিক সাহায্য ছাড1 মান্তষের পক্ষে বাচিয়া থাক] 

অসম্ভব । অতএব দেখা ধাইতেছে, সমাজ-সংগঠনের মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রকৃতি 

এবং প্রয়োজন উভয়ই । স্বভাবের প্রেরণায় এবং প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে সমাজ 

গড়িতে হইয়াছে । 
ইতিহাসের কোন্ সন্ধিক্ষণে মানুষ সর্বপ্রথম সমাজ-জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা 

অপরিজ্ঞাত । কিন্ত মানব সভ্যতার স্থচনাতেই যে সমাজ-জীবনের স্যত্রপাত হইয়াছে, 

সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই । অবশ্ঠই বর্তমান সমাজ বহু দিক দিয়াই প্রাচীন 

সমাজ হইতে স্বতন্ত্র । 

আদিম সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমবিকাশের বিভিন্ন রূপ অতিক্রম করিয়া বর্তমান পধায়ে 

উন্নীত হইয়াছে । আবার বিভিন্ন অঞ্চলে বা দেশে এই বিবতনধারার তারতম্য 

পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক গবেষকদের ধারণ, প্রতিটি কষ্টিগত অঞ্চলের স্বতন্ত্র 

সামাজিক ইতিহাস রহিয়াছে । 

সমাজ সংগঠনের আদি রূপ কি-_এই সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ 

টির রর দেখা যায় । প্রাচীন লেখকগণের মতে পরিবারই আদিম- 

আদ্দমতম সমাক্স সংগঠন । তম সমাজ-সংগঠন । গৃহম্বামীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই 
প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইয়৷ দল ব1 গোঠীতে পরিণত হয়। 

একাধিক গোষ্ঠীর সমাবেশে গড়িয়া উঠে উপজাতি । এই উপজাতিই পরবর্তীকালে 

রাষ্ট্রে ব্পাস্তরিত হয় । 



সমাজ-জীবনের স্চন। ও ক্রমবিকাশ ণ 

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন। তাহারা মনে 

'গোঠীহই আদিমতম করেন, গোষ্ঠী বা দলই হইল সমাজের আদি রূপ। 

সমাজের রূপ-__ইহাই আসঙ্গলিপ্দায় এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মান্ষ প্রথম 
আধুনিক যুগের ধারণা । 

হইতেই সংঘবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত | 

প্রথম অবস্থায় মী্ষ যখন উৎপাদন করিতে শিখে নাই, শুধু প্রকৃতির দানের 

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, তখনও তাহার দলবদ্ধ ছিল। 
বি, রঃ ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী শিকারই ছিল তাহাদের 

গত সম্পত্তির অভাব । বৃত্তি। সমবেত প্রচেষ্টায় আহত দ্রব্যসম্তার দলভুক্ত সকলে 

সমভাবে ভোগ করিত | প্রয়োজনীয় দ্রব্যের হুস্রাপ্যতা'- 

হেতু সঞ্চয় সম্ভবপর ছিল ন! এবং আজ্মসচেতনতার অভাবহেতু সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগে 

নাই। এই অবস্থায় ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল নাঁ। ব্যক্তি ছিল গোঠীতে 

বিলীন | পারিবারিক জীবনের স্বত্রপাত তখন হয় নাই। গোষীভূক্ত সকলেই ছিল 

নবজাতকের পিতামাতান্বরূপ | খাগ্যান্সেণে তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত এক স্থান 

হইতে অন্ত স্থানে যাইতে হইত । ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব সেই যুগে হয় নাই । 

সমাজ-সংগঠন ছিল সহজ, সরল এবং বাহুল্যবজিত । 

কালক্রমে এই অবস্কার পরিবর্তন ঘটিল। পশু শিকারের স্থলে পশুপালন হইল 
মানবগোষ্ঠীর নৃতন বৃত্তি। খাছ্যবস্তর অনিশ্চয়তা হইতে আংশিক মুক্তি মিলিল। 

পালিত পশুর মধ্যে তাহারা খাগ্যাতিরিক্ত অনেক কিছুর 

সন্ধান পাইল । পশু-দুগ্ধ এবং মাংসে তাতারা ক্ষুক্িবৃত্তি 

করিত, পশুচর্ম তাহাদের গাত্রীবরণের কার্ধ করিত; পশু যানবাহনেরও কার্য 

করিত, ফলে দূরবর্তী স্থানে সত্বর গমনাগমনের স্বিধা হইল । পশুপালক সম্প্রদায়েরও 
নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। পশ্তখান্যের অন্বেষণে 
তাহাদিগকে নিয়ত স্থান পরিবর্তন করিতে হইত । এই 

পশুচারণ যুগেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা জন্মিল। পালিত পশ্তর উপযোগিতা সম্বন্ধে 
সচেতনতা! এবং পশুর সহিত পালকের ঘনিষ্ট এবং স্থায়ী সংযোগহেতু এই জাতীয় 
ধারণার সঞ্চার হইয়াছিল । আপন-পরের পার্থক্য তখনই দেখা দিল । 

পরবর্তীকালে এই ভেদ-জ্ঞান আরও প্রকট হইল । মানুষ রুষিকার্য শিক্ষা 

করিল । এইবার খাছ্য সংগ্রহ করা নয়, খাগ্ধ উৎপাদন 

করা হইল তাহার জীবিকা । ভ্রাম্যমান জীবনের অবসান 

ঘটিল। ভূমির সহিত মানুষের স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হইল। স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার 

ফলে স্থায়ী গৃহনির্মাণ সম্ভব হইল। 

পশুচারণের যুগ 

ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুবাভাষ 

কৃষিষুগ 



৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

এইভাবে পুরাতন সমাজব্যবস্থায় অভ্ভতপূর্ব পরিবর্তন দেখা! দিল। পরিবন্তিত 

পরিবেশে নৃতনতর সমাজ-সংগঠনের উদ্ভব হইল। আত্ম 
সচেতন মানুষের সামাজিক স্পৃহ1 পরিবারের মধ্যে আত্ম- 

প্রকাশ করিল । পুরতন মানবগোগ্ীর মধ্যে বিবাহ প্রথা অপ্রচলিত থাকায় সকল 

শিশুই গোষ্ঠীর তত্বাবধানে পালিত হইত। পিতা সম্পূর্ণ 

অজ্ঞাত থাকায় মাতাই নবজাতকের লালনপালন করিতেন 

এবং মাতার মাধ্যমেই ছিল সন্তানের পরিচয় । স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে মাতার 

আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। নারীর পরিচালনাধীনে এই যে পারিবারিক সংগঠন, 

ইভাই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলিয়। অভিহিত । 

কষিজীবন স্বর হইবার পর কিন্তু নারীর অগ্রাধিকার ক্ষু্ম হইল, তাহার প্রাধান্য 

খব হইল এখং পুরুষের প্রভৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল । প্রর়োজনাতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন 

হওয়ার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগিল এবং বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভব 

হইল | উৎপাদিত দ্রব্যের খিনিময়ে ব্যক্তি যাহা কিছু 
ক্রয় করিল তাহার মধ্যে প্রথম ছিল একটি নারী । এই নারীর উপর তাহার একক 

অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল । একজন পুরুষের সহিত স্তাধীভাবে সম্পকিত নারী ক্ী 

ভিসাবে অভিহিত হইল এবং তাহাকে পুরুষের সম্পর্ডি বলিয়! গণ্য করা হইত। 
পুরুষের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই যে পারিবারিক সংগঠন গডিবা উঠিল তাহাই 
পিতৃতান্ত্রিক পরিবার | ইহা ধরমান পরিধ'র প্রথার অন্রূপ । আধুনিক পরিবার 

স্বামী, স্ত্রী এবং কয়েকটি পুত্রকন্যা লইয়া! গঠিত | 

হিন্দু যৌথ পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবাপের অন্ততম কপ । পাশ্চাত্য 
দেশসমুহে স্বামী, স্ত্রী এখং নাবালক পুত্রকম্থা লইয়াই 

পরিবার গঠিত হয। সেখানে পুত্র সানালকজ গ্াঞ্ 

হইলে স্বতন্ত্র পরিবার গঠন করে।। 

কিন্ত হিন্দু সমাজের রীতি প্রথক | মুল পরিবারের পুত্র, পৌত্র এবং দূর সম্পর্কের 
আত্মীর়রাও একান্নবতী হইয়। একই পরিবারে বাস করিতে অভ্যস্ত । এই পরিবারই 

যৌথ পরিবার বলিয়! পরিচিত 1 হিন্ধু যৌথ পরিবারে 
একই পুব পুক্ষেব বংশ- 
ধরদের একাব্রবতী হয়! ভ্রাতৃগণ স্ব স্ব পুত্রকন্তাসহ পিতার অধীনে একই পরিবারে 

বসবাসই হুইল হিন্দু যৌথ বাস করে। গৃহস্বামীই হইলেন এই পরিবারের প্রভু । 
পরিবারের স্বরূপ । 

প্রত্যেকে তাভার উপাজন গৃহন্বামীর হস্তে সমর্পণ করে 

এবং পরিবার তাহার যাবতীয় ব্যয়ভ।র বহন করে । গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব এখানে একক 

এবং অপ্রতিহত । পরিবারভূক্ত সকলের মঙ্গলই এই প্রতিষ্টানের লক্ষ্য | 

পরিবারের প্রতিষ্টা 

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার 

পিভৃতাস্ত্িক পরিবার 

হিন্দু যৌথ পরিবার 



সমাজ-জীবনের স্ছচন। ও ব্রমবিকাশ ৪ 

যৌথ পরিবারের প্রধান সুবিধা এই যে কোন ব্যক্তি হঠাৎ অক্ষম হইয়! পডিলে, 
সে একান্ত অসহায় বোধ করে নাঁ। তাহার এবং তাহার স্ত্রী-পুজ্রের ব্যয়ভার 

পরিবারই বহন করে । অসহায়! বিধবা! এবং পিতৃমাতৃহীন 
০০০০ শিশুর আশ্রয়স্থল এই পরিবার । বনহুজনের একত্র বসবাস্র' 
ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচও হইয়া থাকে । যৌথ পরিবার জমির খত্তীকরণ 

এবং অসন্বন্ধতা রোধ করিয়া যৌথ খামারের পথ নিদেশ করে। এই পরিবারে 
সামর্থ্য অঞ্যায়ী গুত্যেকে তাহার আয় সমর্পণ করে এবং প্রয়োজনের অন্তবূপ সাহাষ্য 

লাভ করে । 

অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথ| অলসতার প্রশ্রয় দেয় । উপাজনক্ষম একজনের আয়ের 
উপর নির্ভর করিয়া! বছুজন আলন্তে কালাতিপাত করে । অমিতব্যধিতা যৌথ 

পরিবারের অপর একটি ত্রুটি । আধারণের সম্পদ স্বভাবতঃই অবহেলিত ভয় । ইহ! 
পরিবারতৃক্ত ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইয়া উপার্জনের চেষ্টায় বাধাদান করে । পরিবারের 

ঘুরতিক্রম্য প্রভাব ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করিয়া! ফেলে। 
০০০০০ টি প্রয়োজনে পরিবারভুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ত্র অঞ্চলে 
আজ খসবাস করিতে বাধা হইতেছে । ব্যক্তিন্বাতন্ত্যবাদের গরসার এই জাতী 
পরিবারকে প্রায় অসম্ভব করিযা তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে এই প্রথা 
ক্রমেই ভ।ঙ্গিয়া পড়িতেছে । 

পরিবারের মধ্যেই শিশু প্রথম সমাজের স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং সামাজিক 

শৃঙ্খলার প্রথম পাঠ আয়ত্ত করে । ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের অভ্যাস এই স্থানেই গিয়া 
উগে। পরিবারকে তাই সমাজ-জীবনের চিরন্তন শিক্ষালয় 

বল। হর । ইহ| যেশ একটি স্রুভৎ বত্রাগার যেখানে 

পরপুরুষের কগ্টাজিত ধন-সম্পদ এব- উত্তরাধিকার সুত্রে 
প্রাপ্ত চরিত্রগত গুণাবলী ভবিহাৎ বংশধরদের জন্তা সঞ্চিত থাকে । শঙ্খলাবোধের 

দীক্ষা ব্যক্তি এই স্থানেই গ্রহণ করে এবং ভাবিতে শিখে যে শুধুমাত্র নিজেকে লইয়াই 
কেহ বাচিতে পারে না। 

কুষিকাধ, শ্রমবিভাগ, বিনিময় ব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে জট্টিলতর এক সমাজ- 
জীবনের সুচনা হইল। প্রতিটি পরিবার স্বীয় সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভব 
ইয়া রাত করিল। সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য গভিয়! উঠিল 
নিরিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা, নির্দিষ্ট কর্তৃূপক্ষ। কর্ৃপক্ষ বলিতে তখন একটি নিদিষ্ট 

সমিতিকে বুঝাইত । এই সমিতি গঠিত হইত বিভিন্ন 
পরিবারের প্রধান ব্যক্তিবৃন্দকে লইয়]। 

ব্যক্তি-জআাবনে 
পরিবা/বর প্রভাব 



১০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্র পরিচয় 

সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনবৈষম্যও বৃদ্ধি পাইল এবং কর্তৃত্ব ও সেই 
পরিমাণে সংহত এবং শক্তিশালী হইতে লাগিল। এই কারণেই বল হয় সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে সম্পত্তি । 

বিভিন্ন পরিবার সাধারণ এক কর্তৃত্বের দ্বার পরিচালিত হইয়া! উপজাতিতে 

পরিণত হইল । উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ তখন ছিল 
সামরিক শক্তি কালক্রমে 
রাজশক্তিতে রূপাস্ত'রত হইল । প্রাত্যহিক ব্যাপার | তজ্জন্য যুদ্ধনায়ক ছিলেন অপরিহার্য । 

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ধাহার প্রতিষ্টা হইল, সমাজ-জীবনকে 
সংযত করিবার জন্তা তাহার আসন স্প্রতিষ্ঠিত হইল । অর্থাৎ তিনি স্থারী রাজপদে 

অধিষ্ঠিত হইলেন । অতএব দেখা যাইতেছে 'যুদ্ধই রাজাকে জন্ম দিয়াছে”_-এই 
উক্তি নিরর্থক নহে । | 

এই ভাবে বন্ছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়] স্প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির দ্বার! পরিচালিত 

হইয়। নির্দিষ্ট ভূথণ্ডে স্থায়ীভাবে বাসকারী জনসমষ্টি রাষ্ট্রীয় জীবনে উশ্্রীত হইল । 

প্রাথমিক ব্রাষ্টগুলি ছিল আয়তনে ক্ষুব্ধ কিন্তু তাহার 

কর্তত্ব ছিল ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসারিত । 

এই যুগে সমাজ এবং রাষ্টী ছিল অভিন্ন। সমাজের সর্ববিধ দারিত্ব বাষ্ট্ 
পালন করিত। 

কিন্তু কালক্রমে বুহদায়তন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। আজ আর রাষ্ট্রকে 
সমাজের সমব্যাপক বলিয়া! ধর] সম্ভব নয়। আজিকার সমাজ-সংগঠন বলিতে আমরা 

বুঝি রাষ্ট্র এবং আরও বহুবিধ সংঘকে | ব্যক্তির সামাজিক 
সত্তার স্ষুরণে ইহাদের সকলের অবদান রহিয়াছে । 

মানুষের প্রয়োজন এবং চিন্তাধার1 পরিবত্তিত হইতেছে । সমগ্র মানবজাতিকে এক 
সমাজভূক্ত হিসাবে গণ্য করিবার সময় প্রায় সমুপস্থিত । 

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 

সমাজ-জ)বনেব রূপান্তর 

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্দন্ধ € 2.51965019 10265 591) 06 [15001510091] 

2120 9০০০5 ) 5 

সমাজ-সংগঠনের প্রথম পর্বে ব্যক্তির স্বতন্ত্রজীবন স্বীকৃত হয় নাই । ব্যক্তি গোষ্ঠীর 
মধ্যে বিলীন ছিল। এমনকি সামাজিক সংগঠন হিসাবে 

85 নে রা যখন পরিবারের আবির্ভাব হইল তখনও ব্যক্তি ছিল 

অপ্রধান । পরিবার হইতে স্বতন্ত্র করিয়! ব্যক্তিকে দেখ! 

হইত না। পরিবারের মধ্যেই ছিল ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় । 



সমাজ-জীবনের স্থচনা ও ক্রমবিকাশ ১১ 

ইহার পরবর্তী যুগে সমাজ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল ব্যক্তিত্বের 
্বীকৃতি। ব্যক্তির এই নব অভ্যুদয় আকস্মিক কোন 

ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি অপেক্ষা- 
কৃত আধুনিক ঘটনা । ঘটনা নয়। বহু শতাব্দীব্যাপী সামাজিক বিবর্তনের 

ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে । অপেক্ষারুত আধুনিক কালেই 

সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির গুরুত্ব সম্পূরূপে উপলব্ধি করা হইয়াছে । আধুনিক সমাজ 
ব্যক্তিকে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । যৃথ-সত্তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার বিসর্জন 
বঙওমানে অনভিপ্রেত । 

মানবসন্তান যখন পৃথিবীতে প্রথম আবিভূর্ত হইল, তখন সে ছিল সহাষ- 

রাহা সম্বলহীন । সংঘবদ্ধ জীবনই সেই ছুধোগময় মুহুর্তে তাহাকে 
অর্থহীন | ব্যক্তিজীবনের দৈন্ত মুক্তির সন্ধান দিয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনের দৈম্ত মান্চষ 

ধ নিমিত্ই সমাজের সমাজ-জীবনের প্রাচুর্য দ্বারা জয় করিয়াছে । সমাজ 
ব্যতীত ব্যক্তির কল্পনা করা যায় না। জীবন রক্ষার 

উদ্দেশ্তটে এই সমাজের আবিভাব। স্থখী এবং স্থন্দর জীবন সম্ভব করিবার 

নিমিত্ত ইহা ক্রমাগত রূপাস্তর গ্রহণ করিতেছে। 

৪5 দন পরস্পরের মধ্যে বিরামহীন প্রতিযোগিতার স্থলে সমাজ 
সমাজেব লক্ষা | প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সহযোগিতা । দেওয়া! নেওয়াই হইল 

সমাজজীবনের মূলমন্ত্র । একক প্রচেষ্টার ব্যক্তির উন্নতি 
বিধান সম্ভব নয়। সামগ্রিক প্রচেষ্টাতেই প্রত্যেকের প্ররুত কল্যাণ সাধিত 

হইতে পানে । 

সামাজিকতার মৃল্যন্বূপ ব্যক্তিকে তাহার যথেচ্ছ আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিতে 

হইয়াছে । সমাজ হইতে প্রাপ্ত স্বষোগ স্থবিধার বিনিময়ে 
সমগ্রেব সামগ্রস্য পূর্ণ বিকাশেব 
অন্য সমাজ বিধি'নষেধ প্রণয়ন সামাজিক অন্কশাসন তাহাকে মান্য করিতে হয়। এই 

করিয়া ব্যক্ি-আচরণ নিয়ন্ত্রিত অন্ুশাসনই সমাজ-জীবনের ভিত্তি। সামাজিক অগ্কুশসন 

ব অন্বাজকত। দমন করিয়। শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা করে, যথেচ্ছাচারকে 

সংযত করিয়া সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সমগ্রের সামঞ্তস্তপূর্ণ বিকাশ এই 

সমাজের লক্ষ্য | 

ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ । প্রতিটি ব্যক্তির উন্নাতিতেই 

ও 0৮০ সমাজের উন্নতি । ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কখনও 

অন্ুশাসনের লক্ষ্য । সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যায় নী। সামাজিক 
অন্ুশাসনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা নষ, ব্যক্তিকে 

সত্যকার কল্যাণের পথ নির্দেশ করা । 



১২ ্ টান ও অর্থশাস্ত্র পরিচর 

অপরপক্ষে সমাজকে উপেক্ষা করিয়।? ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভব নয় । 

সমগ্রের উন্নতিক্ন মধ্যেই অংশের উন্নতি নিহিত রহিয়াছে 1 
ব্যক্তির উন্ততি সমাজের 
উন্নতির উপর নির্ভর করে । অনগ্রসর একটি সমাজে কোন ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ 

কল্পনা করা যায় না। এহেন সমাজ ব্যক্তিকে সর্বদা নীচের 

দিকে টানিবে । সমাজের অমোঘ প্রভাব অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ব্যক্তির নাই । 

সমাজের দায়িত্ব হইল ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনা 
করা । আর ব্যক্তির কর্তব্য হইল সমাজ-কল্যাণের দিকে 

ই ২১৮২৮ দৃষ্টি রাখিরা আপন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা। এই 

ভাবেই ব্যক্তি-জীবন পূর্ণতা লাভ করিবে । সমাজ, 

সংগগনও সার্থরুত' অর্জন করিতে পারে । [0 

॥ সারাংশ ॥ 

সমাজের স্বরূপ 2 সংঘবদ্ধত। এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতাই হইল 

সমাজের বৈশিষ্ট্য । এই অর্থে সংগঠন মাত্রেই সমাজ__যেমন ছা সমাজ, কৃষক সমাজ 

ইত্যাদি । কিন্তু পৌরবিজ্ঞানের বর্তমান আলোচনায় জাতীয় সমাজ অর্থেই সমাজ 
কথাটি ব্যবহৃত হয়| শ্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘসমষ্টিকে সমাজ আখ্য। দেওয়া হয়। রাষ্ট্র 
এই সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান । 

সমাজের উদ্দেশ্য £হ আসঙ্গলিপ্না! চরিতার্থ করিবার জন্য মানব সংঘবদ্ধ জীবনে 

অভ্যস্ত । প্রয়োজনের তাডনাও সমাজ-জীবন যাপনে মানুষকে বাধ্য করিয়াছে । 

এই প্রয়োজন দ্বিবিধ £__-পাথিব বা জৈবিক এবং নৈতিক বা আধ্যাত্মিক । মহত্তর 
জীবন সম্ভব করিয়া তোলাই সমাজের লক্ষ্য | 

সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশ £ আদিম অবস্থা হইতেই মান্য সংঘজীবনে 
অভ্যস্ত । সমাজ-সংগঠনের আদি রূপ সম্বন্ধে মতবিরোধ রহিয়াছে । পরিবারকে 

আদি সমাজ-সংগঠন বলিয়া অনেকে অভিহিত করেন। কিন্তু আধুনিক সমাজ- 

বিজ্ঞানীগণের ধারণা, গোঠীই সমাজ-সংগঠনের আদিম্তম রূপ । প্রথমাবস্থায় গোঠীবদ্ধ 

মানুষ ফলমূল আহরণ এবং পশু শিকার করিয়] জীবিক নির্বাহ করিত। তখন 

মানুষের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। ব্যক্তিগত ধনসম্পর্দের উদ্ভব হয় নাই । ইহার' 
পরবর্তী যুগে পশুচারণ মানবগো্ঠীর নূতন বৃত্তি হইল । এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট বাসস্থান, 
ন। থাকিলেও, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির ধারণ জন্মিল। ইহার পর আসিল কৃষিযুগ । 

মান্য থাগ্য উৎপাদন করিতে শিথিল । নিদিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে 
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গৃহ নির্মাণ করিল । পারিবারিক জীবনের স্থচনা হইল | প্রথমাবস্থায় এই পরিবার 

'ছিল মাত্ৃপ্রধান । অর্থাৎ বিবাহ-প্রথা প্রবন্তিত ন। হওয়ায় যাতার মাধ্যমেই ছিল 
সম্ভতানের পরিচয় । কাজেই পারিবারিক জীবনে মাতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

কালক্রমে নারীর প্রাধান্তের অবসান হইল | পুরুষের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পিতৃ- 

তান্ত্রিক পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইল । হিন্দুযৌথ পরিবার এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারেরই 
এক বিশেষ বপ | ব্যক্তিগত ধনসম্পদ রক্ষার্থে মানুষ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুভব 

করিল । সম্পর্তিজনিত বিবাদের মীমাংসার জন্য বিধিনিষেধ অপরিহাধ হইয়া 
দাড়াইল। এই পরিবেশে যুদ্ধ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনাবিশেষ। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 

নিযুক্ত সমরনায়ক কালক্রমে স্থায়ী শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইল । এইভাবে যুদ্ধের 
ফলে রাজার এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল । 

ব্যক্তি এবং সমাজ 2 _উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ । 

ব্যক্তির উন্নতিই হইল সমাজ-সংগঠন এবং সামাজিক অনুশাসনের লক্ষ্য । সমাজের 

সার্থকতা এখানেই । সমাজকে উপেক্ষা করিয়া, সামাজিক অন্রুশাসনকে লঙ্ঘন 

করিয়া ব্যক্তি কোনদিন নিজ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে না সামাজিক বন্ধনের 

মধ্যেই ব্যক্তি সত্যকার মুক্তির আস্বাদ পাইতে পারে । 

॥ আদর্শ প্রশ্ন মাল। ॥ 

4০959 £0588£ 09500061020 0£ 6009 ০21210 00 09910019906 0৫ 1010:009)0 9001909 * 

মন্ুম্তদমাজের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! দাও। [ পৃষ্ঠ ৬-১* ] 

8, 096 0০ 5০0. 59820 ৮7 609 69100 8008965+ 2 108800098 1109 00:009০ ০01? 50018] 

0728101926)070. 

“সমাজ' বলিতে কি বোঝ ? সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর । [পৃষ্ঠা *-৬] 
- 3, 7018098৪ 0059 :9150301) ০96 991) 6০ 170015105%] ৪0. 2০9০366. 

ব্)ক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক কি--তাহা! আলোচন! কর । [ পৃষ্ঠ! ১০-১২ ] 
4০ 1086 18 0105815 2 0০ ৮7 ৫0০88 79120115 1000910.09 85৪ 050152008] ? 

পরিবার কাহাকে বলে? ব্যক্তির উপর পরিবারের প্রভাব কিরাপ ? [ পৃষ্ঠা ৮-» ] 

5১ ৬৬০৮০ ৮৮ ড০০, 090চ৮ 90০৩৮ (1) 28601529779] 800. (01) 015627570258] 71510011798, 

পিভৃতাস্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্িক পরিবার সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ । [পৃষ্টা ৮] 

পচ, 109897199 155 10855205 2087189 8700. 99£90%8 0£ 19 17150 3০08706 7510117 55 869102, 

হিন্দু যৌথপরিবারের প্রকৃতিঃ সুবিধা এবং অন্বিধা বর্ণনা কর। [ পৃ ৮-»] 



ততীয় অন্যায় 
রাষ্ট্র 

€111765 ০6৪৮6) 

“রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও জংজ্ঞা (86015 2120 70212100006 005 50816) £ 

পৌরবিজ্ঞানের আলোচন। প্রধানতঃ রাষ্ট্রকে লইয়া । মানুষের সামাজিক 

প্রবৃত্তির অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে বাষ্ট্রের উদ্তব। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই ইহার 
বীজ নিহিত আছে। প্রকৃতিগত সমাজ-গ্রীতির জন্ মানুষকে কিছু মূল্য দিতে হয়। 
এই মুল্য হইল নিয়মান্ুবতিতা বা কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্বগত্য । এই আঙ্গত্য এবং 

বাধ্যতার ধারণাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি । 

রাষ্ট্র অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান । কেন্ত্রস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! রাষ্ট্র জটিল সমাজ 

জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। সামাজিক সংহতি বিধানের দায়িত্ব 
রাষ্ট্রের । রাষ্ট্র সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে বারেক 
সদস্য | | 

রাষ্্রবিজ্ঞানীগণ ব্রাষ্ট্রেরে বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন সংজ্াক় 

সমন্বয় সাধন করিয়া অধ্যাপক গানার রাষ্ট্রের যে ব্যাপক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 

তাহাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য স্থান পাইয়াছে। গার্নার প্রদত্ত সংজ্ঞা অসারে রাষ্ট্র 
হুইল এমন একটি অনু বহিঃশক্তির নিয়ান্রণমুক্ত হইয়! একটি মির্দিষঠ 

তে 
ভূখণ্ডে এমন একটি সরকারের অধীনে স্থারীভাবে বাজ করে, যাহার 
প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বসাবগ্ত আনুগত্য প্রদান করিয়া গাকে। 

রাষ্ট্রের উপান্ধান (6:161061769 ০ €1০ 56865) 2 উপরিউক্ত সংজ্ঞা 

বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের চারিটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া! 

যায় ইহার্দের কোন একটির অবর্তমানে রাষ্ট্র থাকিতে 
পারে না। বৈশিষ্ট্যগুলি হইল (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, 
(৪) সাবভৌম ক্ষমতা । 
»সজা্সমন্ি (90795196502 ) £ মানব সমাজের এক বিশিষ্ট সংগঠন এই রা! 

মান্থষের জন্য এবং মানুষকে লইয়াই ইহার প্রতিষ্ঠা । সুতরাং জনসমহি রাষ্ট্রগঠমের 
একটি অপরিহার্য উপাদান । 

9টি উপ্ণদান লইঙ্গ! রাষ্ট্র গঠিত 



রাষ্ট্র ২১৫ ্ 

এই জনসংখ্যা ছুই অংশে বিভক্ত, বথা স্থায়ী বাসিন্দা বা রাষ্ট্রের সদস্য এবং 
অস্থায়ী বাদিন্দা বা বিদেশী। আবার রাষ্ট্রের সদস্তবৃন্দকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 

হয়-- (১) যাহার পরিপূর্ণভাবে পৌর এবং রাজনৈতিক 
অধিকার ভোগ করে তাহার নাগরিক বলিয়া অভিহিত 

এবং (২) যাহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দরুণ অথবা! অন্ত কোন অযোগ্যতা হেতু 

রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত তাহার্দিগকে অপূর্ণ নাগরিক বলিয়া বিবেচনা 
করা হয়। 

এই জনসংখ্যার সঠিক সীমা নির্দেশ কর] সম্ভব নয়। প্রায় ৬৫ কোটি লোক 

লইয়া চীন প্রজাতন্ত্র। আবার মাত্র ৫ লক্ষ লোকের বাসভূমি পানামা বাষ্্র। 
প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ সীমাবদ্ধ জনসংখ্যাকেই সথশাসবের 

মি তি দিক হইতে কাম্য মনে করিতেন । এ্যারিষই্টটলের মতে 

রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এত অধিক হইবে যাহাতে ইহা অর্থ- 

নৈতিক দিক হইতে আত্মনির্ভরশীল হয়; অপরপক্ষে জনসংখ্যা! এত অল্প হওয়। বাঞ্চনীয় 

যাহাতে ইহা স্রশাসনের উপযোগী হয়। আবার হিটলার, মুসোলিনী প্রমুখ 
সমরনায়কগণ ভাবিতেন, বিপুল জনসংখ্যাই রাষ্ট্রের শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করে । 

আসলে কোন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর কনে 
সেই অনসমষ্তির চরিত্র, কর্মদক্ষতা, এবং দেশপ্রেমের উপর | ইংরাজ জাতির প্রাধান্তের 

কারণ তাহার জনসংখ্য। নয়, তাহার জাতিগত গুণাবলী । অনেক ক্ষেত্রে বিপুল জন- 

সংখ্যার ফলে গুরুতর অর্থ নৈতিক সমন্যার উতদ্তব হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যই 

ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বিলম্বিত রহিয়াছে । দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠনই 

হইল কাম্য জনসংখ্য। নিরূপণের মাপকাঠি । দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ষে পরিমাণ জন- 
সংখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাই বাঞ্ছনীয় । আবার হুদ্ুট বাট 
ব্যবস্থার জন্য জনসমষ্টির মধ্যে জাতিগত এঁক্যের কথ! অনেক রাষ্রজ্ঞানী 

বলিয়াছেন: | ,/ 

নির্দিষ্ট ভুখণ্ড (576০1 ) £ আদিম অবস্থায় মানুষ যখন যাযাবর জীবন 
আঞ্চলিকতা রাষ্ট্রের অন্ততম যাপন করিত, তখন ব্বাষ্ট্রের উত্তব হন নাই। ক্ৃষিকার্ধ 
লক্ষণ। সার্বভৌম শক্তির আরম্ভ হইলে পর মানুষের সঙ্গে মাটির স্থায়ী সম্পর্ক 

চি হী ভি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক সংগঠন । 

একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই তাহার সার্বভৌম অধিকার গপ্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং 
তাহার কর্তৃত্বের পরিধি সুস্পষ্ট দীমারেখ! দ্বার! চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন । 

অনলম্ির শ্রেণীবিভাগ 



১৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ পরিচয় 

এই ভূখণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে প্রচলিত কোন নিয়ম নাই । সোভিয়েট রাশিয়া, 

চীন, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বুহদায়তন রাষ্ট্র যেমন আছে, তেমনি 
সানমেরিনো, মোনাকো, কিউবা প্রভৃতি ক্ষুত্রায়তন 
রাষ্ট্রেরেও অভাব নাই । এমন এক সময় ছিল যখন বিস্তৃত 

ভূখণ্ড রাষ্ট্রের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ ছিল। যানবাহনের 

অপ্রতুলতা হেতু দুরত্ব ছিল অনতিক্রম্য । মোগল সাম্রাজ্যের পতন্রে অন্যতম 
কারণ হিসাবে তাহার আঞ্চলিক বিস্তৃতির উল্লেখ করা হয়। বর্তমান যুগে 

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বিস্তৃত 
ভূখণ্ড একই রাষ্ট্রের শাসনাধীনে রাখ সম্ভব হইয়াছে । রাষ্ট্রের এক অঞ্চল যদি অপর 
অঞ্চল হইতে ছুক্তর সমুদ্র অথবা পর্বতের ব্যবধান দ্বার। পৃথক থাকে, তাহা হইলে অতি 

অবশ্যই সে রাষ্ট্র সাংগঠনিক দিক দিয়? দুর্বল হইবে । 
কার € (0০৮61021776176 ) 2 নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনসমষ্টি স্থাক্সীভাবে বাস 

করিলেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠ। হয় না । জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক 

মস্তি যেমন মানুষকে পরি- ভাবে সংগঠিত হইতে হইবে । রাজনৈতিক সংগঠনের 
'চালন। করে, তেমমি সরকার 

রাষ্ট্রকে পরিচালনা! করে। অর্থ শাস্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা । জনসমষ্টিকে নিষন্ত্িত 

এবং পরিচালিত করিবায় ভার যাহাদের উপর স্তস্ত থাকে 

সমষ্িগতভাবে তাহাদিগকে সরকার আখ্য? দেওয়। হয়। কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 
জন্ক যেমন একটি কার্ধনির্বাহক সমিতির প্রয়োজন হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রের উদ্েস্ঠ 

সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় সরকারের । সরকারই হইল রাষ্ট্রের কার্করী রূপ 1. 

বিভিন্ন দেশে এই সরকারের বা শাসন-ব্যবস্থার তারতম্য দেখ! যায় । কোনন্া্্র 

হীরা রা এককেক্দ্রীয়, আবার কোন দ্রেশ যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতিতে সংগঠিত, 

সমর্থনের উপর নির্ভর করে । কোথাও মন্ত্রীপরিষদের শাসন, অন্তর রাষ্ট্রপতির শাসন 

প্রচলিত। সংগঠন যেমনি হউক না কেন সরকারের শ্রুতি 

জনগণের অধিকাংশের স্বভাবগত আহন্গগত্য থাক। প্রয়োজন । ইহার অভাবে ফোন 

সরকারই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না । / 
২/প্ার্বভৌম ক্ষমতা € 9856 )2 সাবভৌমত্ব হইল চরমতম ক্ষমতা | 

টার জাত এই ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র অন্থান্ত সামাজিক 
এবং অবিভাঙ্জা ক্ষমতা । এই সংগঠন হইতে পৃথক । রাষ্র নিজস্ব অঞ্চলে সকল ব্যক্তি 
১৬১85 এবং প্রতিষ্ঠানের উপর সর্ধময় করৃত্বের অধিকারী এবং 

সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত । একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে 
রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চক্রম, ব্রাষট্রের সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত। তাহার আদেশের বিরুদ্ধে কোন 

রাষ্ট্রের ভুখও আয়তনে বৃহৎ 
অথবা ন্ষুদ্র হুইভে পারে। 



রাষ্ট্র ১৭ 

উধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যায় না। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা একক এবং 

অবিভাজ্য । আবার সার্বভৌম ক্ষমতা বলিতে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রমমুক্তিও বোঝায়। 
আস্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিটি ন্বাষ্্র সমমর্ধাদাসম্পন্ত্ । 

ভারতবর্ষ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্র। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ (56805 ০£ ভ/650 7321581), নিউইয়রক (5806 ০£ বি ৩৬591) 

প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে। সৌজন্যবোধে ইংরাজিতে ইহার্দিগকে “50৪০১ বলা হইলেও, 

ইহার! কোন ক্রমেই রাষ্ট্র নহে! এস্থলে “505৪5; বলিতে 
সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে 
ুক্তরাষ্ট্রেরে অঙ্গরাজ্যগ্ুলি বৃহত্তর রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যকে বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গ অথবা 

রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত হইতে নিউইয়র্ক কাহারও সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। দেঁশরক্ষা, 
পাবে না। 

বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার] সম্পূর্ণভাবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন । পশ্চিমবঙ্গ ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং নিউইয়র্ক 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্য ব। প্রদেশমাত্র | 

রাষ্ীসংঘ (10. টি. 0-)রাষ্ট নহে। বিশেষ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য সবস্ বাষ্ট্রগুলি 

স্বেচ্ছায় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । রাষ্ট্রের সদস্য 
সদস্য রাষ্ট্রসমুহের সার্বভৌম ব্যক্তি; বাষ্রসংঘ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত । কোন রাষ্ট্রের 

৪০ টা আভ্যন্তরীন ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। 

রাষ্ট্র সার্বভৌম বলিয়া তাহার উপর কোন উধ্বতন কর্তৃপক্ষ 
থাকিতে পারে না। প্রতিটি সদস্ত-রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক 

সংহতি অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্যই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। 
রাষ্ট্র ও সমাজ (50506 209 5০০1০৮) 5 রাষ্ট্র প্রকৃতিগত সীমা- 

বন্ধতা উপলব্ধি করিতে হইলে সমাজের সহিত তাহার পার্থক্য কি তাহা জানা 

প্রয়োজন । 

গ্রীক দার্শনিকগণ সমাজ এবং রাষ্ট্রকে অভিন্ন মনে করিতেন । একনায়কতন্ত্রে 

এই পার্থক্য স্বীকার কর! হয় না। কাজেই এই জাতীয় ব্রাষ্ট 

বে ব্যক্তিজীরনকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে । সমাজ এবং 

হইলেও গণতন্ত্রে তাহা স্বীকৃত বাষ্ট্র অভিন্ন মনে করার অর্থ ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে 

5 রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সম্ভব করিয়া তোলা । গণতান্ত্রিক শাসন- 

ব্যবস্থায় এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 
সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপক । একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টি বা জাতির অস্তর্গত যাবতীয় 

সংগঠন সমাজের অস্তভূক্ত। এক একটি সংগঠন ব্যক্তিজীবনের কোন-না কোন 

দিকের বিকাশ সাধনের জন্ত গঠিত হইয়াছে । রাষ্ী অন্যতম সামাজিক সংগঠন । 



১৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

সমাজের উদ্দেশ্য ব্যক্তি-জীবনকে পরিপুর্ণতা দান করা । রাষ্ট্রের লক্ষ্য শাস্তিশৃঙ্ঘল। 
প্রতিষ্ঠা করা । ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ রিকাশ সাধনের 

ভা ভা আদর্শ জন্য সুশৃঙ্খল পরিবেশ ছাড়া আরও অনেক কিছুর 
প্রয়োজন। স্তরাং রাষ্ট্রের আদর্শ অপেক্ষা সমাজের আদর্শ 

ব্যাপক এবং গভীর | 

প্লিস এবং সরকার (96565 2100 (05611951276 ) 2 সাধারণ কথাবাতায় 

াষ্ট্র এবং সরকার অভিন্ন অর্থে ব্যবহ্ৃত হয়। ইংলগ্ডের টুয়ার্ট রাজারা এই দুয়ের 
মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজন উপলদ্ধি করেন নাই । “আমিই বাষ্্র”- এই 

উক্তি ফরাসীরাজ চতুরশ লুইয়ের । বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক হবসের রচনায় রাষ্ট্র এবং 
সরকারের পার্থক্য রর পড়ে না। 

$৫পীরবিজ্ঞানের আলোচনায় উভরের মধ্যে স্ুম্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ কর! 

প্রয়োজন । 

রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুশৃঙ্খল সামাজিক 

পরিবেশ রচনা করাঁ। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা 
১ 

সরকার টং চা প্রকাশিত এবং বাস্তবায়িত হয়। কোন লংগঠন 

সংগঠনের পরিচাশগক পরিচালনার জন্য যেমন একটি কাধনির্বাহক সমিতি 
“সমিতি বিশেষ” । 2 

থাকে তেমনি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রহিয়াছে 

সরকার । 

রাষ্ট সমগ্র, সরকার তাহার অংশমাত্র। যে চারিটি উপাদানের, সমার়েশে 

রাষ্ট্র গঠিত সরকার তাহাদের মধ্যে একটি । অংশ ক্দও 

রে সমগ্রের সমান হইতে পারে না। জীবদেহের কোন 
সরকার রাষ্ট্র-গঠনের ৰ 
অন্যতম উপাদান একটি অ রিল, জীবদেহ বলিয়া বিবেচিত হইতে 

পারে ন ০ ও ক 

| স্রাএচিত। কিন্ত সরকার বলিতে সমগ্র দেশের সমগ্র জনসাধারণকে ১ 

| জনসংধ্যারি কু্টিমেই মশক বোঝায় । সংকীর্ণ অর্থে 

রাষ্ট্রের না এক সরকার বলিতে শুধু শাসম্মবিভাগ বা পরিচালন বিভাগ 

মুষ্টিমেয় অংশের দ্বারাই (৬০0৮৪) কেই বোঝান ব্যাপক অর্থে সরকার 
সয়কার পরিচালিত হয় । 

হইল আইনসভা, শাসববিগ এবং বিচারালকের সামগ্রিক 
পরিচয় । ব্যাপক অর্থে সরকারকে গ্রহণ করিলেও "সরকারের সভ্যসংখ্যা কোন- 

ক্রমেই ব্বাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার সমান হইতে পারে না।, 



গা ' সক 

রাষ্ট্র মাজেই একই উপাদানে গঠিত, কিন্ত সর্বত্র সরকারী সংগঠন এক রকমের 
মী নহে । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের সব্কার দেখিতে 

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সর্বত্র একই পাওয়া যায়। ইংলগ্ডে মন্ত্রীপরিষদের শাসন এবং মাঞ্ষিন 
রঃ 2+1 চি যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত। ফ্রান্সের সরকার 

এককেন্দ্রিক, স্থইজারল্যাগ্ডের শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাস্থীয় এবং 
ভারতবর্ষে যুক্তরাস্ত্রীয় ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত । 

স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য, কিন্ত সরকার পরিবর্তনশীল । সরকারের পতম 

অথবা পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের পতন অথবা পরিবত্তন হয় না। জারের পতনের পর 

র্ সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং চিয়াং কাইশেকের পলায়নের 
রাষ্ট্র স্থায়ী, কিন্ত সরকার পর চীনদেশে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ! 

বি িও ফারুকের সিংহাসনচ্যুতির পর মিশরে সামস্বিক শালন 
চালু হয়। শাসকের পতনের ফলে রাশিয়া, চীন, মিশর প্রভৃতি বাষ্টরেরে পতন ঘটে 

নাই। তাহাদের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রহিয়াছে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সমগ্র 

অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এক দলের পরিবর্তে অপর এক দলের শাসন- 

ক্ষমতাপ্রান্তি বিচিত্র কোন ঘটনা নহে । একই াষ্ট্রে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন লময়ে 

শাসন ক্ষমত1 পরিচালন করে । 

রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকান্মী, সরকার নহে। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের 

(০) জন্য সরকারকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকার দেওয়। 

সার্ভোৌম ক্ষমতার অধি-  হয়। অস্থায়ী সরকার চিরস্তন ক্ষমতার অধিকারী হইতে 
কারী রাষ্ট্র, সরকার নছে। পারে না। 

সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 

নহে। রাষ্রী সমস্ত অধিকারের উতৎ্স। রাষ্রের বিরুদ্ধে 

সরকারের এ ব্যক্তি অধিকারের অর্থ নিজের বিরুদ্ধে অধিকার । অপরপক্ষে 
দি এত সরকার যদ্দি তাহার ক্ষমতার, সীমা লঙ্ঘন করিয়! রাষ্ট্র 

কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তি-অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে 
ব্যক্তি আইনতঃ সরকারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে । 

রাষ্ট্র একটি ধারণামাজ। সরকার ইহাত্র বাস্তব বপ। 

রাষ্ট্র ধারণামাত্র, সরকার সরকারের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের কার্যকরী স্বরূপ প্রকাশ 
তাহার কাধকরী রূপ। পায়। আকুমাতরিক্কাহিমাচল-বিভ্ৃত ভারত রাষ্ট্রকে 

আমরা! শুধু কল্পনা করিতে পারি। ভারত সরকারের মাধ্যমেই তাহাকে প্রত্যক্ষ 
কর] সক্ভব |. / 



পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ পরিচয় 

ণ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (56966 ৪190 06967 8,930018.610198) 5 পূর্বেই বলা। 

হইয়াছে সমাজ বহু প্রতিষ্ঠানের সমাবেশে গঠিত | মাহুষের সামাজিক প্রবৃত্তি বিভিন্ন 
সংগঠনের মধ্য দিয়! আত্মপ্রকাশ করে। সামাজিক 

শৃঙ্খল] বিধানের জন্য যেমন বাষ্ট্র রহিয়াছে, তেমনি অন্যান্থ 
উদ্দেস্ত সাধনের নিমিত্ত আরও বহু সংঘ গড়িয়। উঠিয়াছে, যেমন সাহিত্য পরিষদ, 
শ্রমিক সংঘ, বণিক সমিতি, ধর্মীয় সংগঠন ইত্যাদি । রাষ্ট্র রাজনৈতিক উদ্দেন্ঠ 
সাধনের জন্য গঠিত অন্যতম সামাজিক সংগঠন । অন্ান্ত সংঘ অন্থরূপভাবে সমাজ 

হইতে উদ্ভূত হইলেও কতকগুলি মৌলিক পার্থক্যতেতু ব্াষ্ট্র অন্তান্ত সংঘ হইতে স্বতন্ত্। 
রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক সংগঠন। ব্াষ্ট্রের সহিত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধারণা 

( অবিচ্ছেগ্চভাবে জড়িত। রাষ্র-কর্ৃত্বের পরিধি নিদিষ্ট 

অন্যান সংঘ রাষ্ট্রের মত ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বার] চিহ্িত। কিন্তু আঞ্চলিকত। 

বারিডি তি নদ অন্যান্য সংঘের টৈশিষ্ট্য নহে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান 
একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রে শাখা বিস্তার করিয়াছে 

এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে সভাশ্রেণীভূক্ত করিয়াছে, যেমন রেডভ্রশ, রামকৃষ্ণ 

মিশন, রোটারী ক্লাব ইত্যাদি । 

রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক । ব্যক্তিকে অবশ্তই কোন না! কোন ব্লাষ্ট্রের 
নাগরিক হইতে হইবে । সাধারণতঃ ব্যক্তি যে বাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, সই বাট্ট্রেরই 

(২) নাগরিক বলিয়। সে বিবেচিত হয় । অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ 

রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান, আবশ্ঠিক নহে, এচ্ছিক। অর্থাৎ রাষ্ট্র ছাড়া অন্ত ষে কোন 

ন্তান্ক সংঘ ইচ্ছামুলক। সংগঠনের. সদস্য হওয়। বা না হওয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির . 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট করপ্রদানে ব্যক্তি বাধ্য । কিন্ত অন্থান্ 

প্রতিষ্ঠানের চাদ দেওয়! বা ন1 দেওয়া তাহার ইচ্ছাধীন | 

ব্যক্তি একটিমাত্র রাষ্ট্রের সদশ্য, অর্থাৎ কেহ এককালীন একাধিক রাষ্ট্রের 

নাগরিক হইতে পারে না। অবশ্য এক রাষ্ট্রের নাগরিকত। 

ভকিকালীন রে টার পরিহার করিয়া অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করা! 
কিন্ত একটি মাত্র রাষ্ট্রের যায়। কিন্তু ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক সংঘের সবশ্ত 
সভ্য হওয়া যায়। চা নঙ্দা 

অন্ান্ত সংঘ নিদিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়! গঠিত হয় । উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাদের 
কার্ধাবলীও পরিমিত, কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ব্যাপক " 

রাষ্ট্রের বীনা সংঘের সমাজের সর্বাঙজীণ মঙ্গল তাহার লক্ষ্য । কাজেই অন্ান্থয 

হিসি হারারতর সংঘ অপেক্ষা বাষ্ট্রের কর্ম-পরিধি অধিকতর বিস্তৃত 1, 

রাষ্ট্র অন্কতম সামাজিক সংগঠন 



ঞল 

বাষ্র ২১ 

রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী, ভন্তান্ প্রতিষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে । কোন বিশেষ কার্ধ- 
(২) সাধনের অন্য সাময়িকভাবে কোন সংঘের উদ্ভব হইতে 

৮৮১8 রে রি পারে এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর সেই সংঘের অব- 

হইতে পারে । লুষ্তি ঘটিতে পারে । তাই বলিয়। সব সংঘই যে ক্ষণস্থায়ী, 

তাহা নয়। উদ্দাহরণন্বরূপ বলা যাইতে পারে, পশ্চিমী 
যে কোন বাষ্ট্র অপেক্ষা রোমান ক্যাথলিক চার্চ অধিক পুরাতন । 

প্রীতিটি সংঘ পরিচালিত হয় কতকগুলি অন্ুশাসনের সাহায্যে । ইচ্ছামূলক 
প্রতিষ্ঠান নিয়মভঙ্গকারী সদস্যকে বহিষ্কত করিতে পারে, 

বল নর রন কিন্তু আর কোনরকম শাস্তি বিধান করিতে পারে না । 
অধিকরি রাষ্ট্রকে অন্য সংঘ বাঘ আইনভঙ্গকারীকে যে কোন শাস্তি দিতে পারে। 
হইতে পৃথক করে । 

অবস্থাভেদে মৃত্যুদণ্ডও রাষ্ট্র জারী করিতে পারে । বল- 

প্রয়োগের একচ্ছক্স অধিকার রাষ্ট্রের ৷ 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে ব্যক্তির আন্থগত্যের প্রতি বাষ্্রের 

অগ্রাধিকার রহিয়াছে অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট হইতে বাষ্্রই সর্বপ্রথম তাহার পাওন! 

(৭) বুঝিয়া লয়। রাষ্ট্ী অন্যান্য সংঘকেও নিয়ন্ত্রণ করে। 
রাষ্ট্র যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বা সমর্থনের উপরেই অন্ান্ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব 
উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে । 

নির্ভর করে। সার্ভৌম শক্তির অধিকারবলে রাষ্ট্র ষে 
কোন প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি সাধন করিতে পারে অথব' নূতন কোন প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিতে পারে | বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংস। করিয়' 

সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সংহতি রক্ষা করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব । এই 

বিশিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্যই রাষ্ট্র অন্তান্ত সংঘের তুলনায় অধিকতর মর্ধাদা এবং 
ক্ষমত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে 

॥ সারাংশ ॥ 

সামাজিক শৃঙ্খল! বিধানের উদ্দেস্টেই রাষ্ট্রের উত্তব। একটি বৃহৎ জনসমষ্টি 

সাবভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া যখন একটি নির্দিই ভূখণ্ডে সুসংগঠিত সরকারের অধীনে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তখন আমরা তাহাকে রাষ্ট্র বলি। 

জনসমষ্ি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা-_-এই চারিটি রাষ্ট্রের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । সার্বভৌম ক্ষমতা হইল রাষ্ট্রের চরম, অবিভাজ্য ক্ষমতা | সার্বভৌম 
ক্ষমতার অভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি রাষ্ট্র আখ্য| পাইতে পারে ন1। 



২২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

সরকার বাষ্টের অন্যতম উপাদান । সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত 
হয়। কাজেই সরকার এবং রাষ্ট্র অভিন্ন নহে। সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক-সমিতি 

বিশেষ । 

রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। সমাজ রাষ্ট অপেক্ষা ব্যাপক । বহু প্রতিষ্ঠান 

লইয়! সমাজ গঠিত, রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে একটি । 
অন্যান্ত সংঘের মত সমাজের মৃত্তিকা হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হওয়ণ সত্বেও অন্যান্ত 

সংঘের সহিত রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান | রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 

ইচ্ছামূলক। সার্বভৌম ক্ষমতার: অধিকারা হিসাবে রাষ্ট্র অন্ান্ত প্রতিষ্টানগুলিকে 
নিয়ন্ত্রণ করিয়! থাকে 1. 

॥ আদর্শ প্রশ্নমমালা ॥ 

শু. 54 96960 13 ছ% 0600)019 067018500৮2 8 0৩ঠ0169 (0106025১--00018120, 

«একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বাসকারা, আইন রক্ষাব জন্য সংঘবদ্ধ জননমষ্টিই রাষ্ট্র'__ব্যাথ্যা কর। 
[ পৃষ্ঠা ১৪-১৬ ] 

2. 1) 15 & 36559? 158 89165 89859106180] 010915.019118 8108 ? 

রাষ্ট্র কাহাকে বলে? রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি? [ পৃষ্ঠা ১৪-১৬ ] 
3, 75 70018 % 96569 9 [ 1590 1991990%8 00০9 % 90288 0160: 1:07) 609 91819 01 ৬68৮ 

739106% 2 

ভারতবর্ষ কি রাষ্ট্র? রাষ্ট্রের সহিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পার্থক্য কোথায়? 

[ পৃষ্ঠা ১৭ (পৃষ্ঠ ১৪-১৬-র সাহায্যও লইতে হইবে )] ] 

£&. বনজ ৫093 9 96569 0199: 10000 06109£ 65095 06 8001%] 07:520188610108 ? 

কি হিসাবে রাইট অন্যান্য সামাজিক সংগঠন হইতে স্বতস্ত্? [ পৃষ্ঠা ২*-২১] 

$,701801080191) 0665/9010. 9699 800 00591010796, 

রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে প্রতেদ কি তাহা] লিখ । [ পৃষ্ঠা ১৮-১৯ ] 



চতুর্থ অধ্যায় 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
(00115128০01 010০ 50205 ) 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণ! নাই। রাষ্ট্রের ইতিবৃত্ত 
আজও তমসাবৃত। কখন এবং কি ভাগে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল তাহ নির্দিষ্ট করিয়। 

বলা সম্ভব নয়। নৃতত্ব, জাতিতত্ব এবং তুলনামূলক ভাষী- 
অতীভ অজ্ঞাত বলিয়! নব টি 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে তত্ব গ্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা এই ব্যাপারে আলোকপাত 

রর ধাবার গ্রচাব করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রেরে উৎপতি প্রসঙ্গে 
হুহঘাহছ । 

যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দানে পধাপ্ত 'না হওয়ায় কল্পনার আশ্রয় 

লইতে হইয়াছে । যুগবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত- 
বাদ প্রচারিত হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলি হইল-_ 

(১) এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, (২) সামাজিক চুক্তি মতবাদ, (৩) বলপ্রয়োগ 

মতবাদ, (৪) পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতিতান্ত্রিক মতবাদ এবং (৫) এ্রতিহাসিক মতবাদ 

বা বিবর্তনবাদ । 

এতিহাসিক মতবাদ বাঁ বিবর্তনবাদ আজিকার দিনে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বীরুত 
মতবাদ । উল্লিখিত মতবাদগুলির মধ্যে প্রথম চারিটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রস্থত বলিয়! 

2... পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্ত বর্জন করা হইয়াছে বলিয়া 
চি মি সেগুলি মূল্যহীন হইয়া পড়ে নাই। প্রতিটির মধ্যেই 

কোন না কোন সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং প্রতিটি 

মতবাদই অতীতের রহমত উদঘাটনে আমাদিগকে সাহায্য করে। কোন একটি 

কল্পনাপ্র্থুত মতবাদ বিশ্লেষণ এবং বর্জন করিতে যাইয়! আমরা সত্যের নিকটবর্তী 

হই। অন্ধকার অতিক্রম করিয়াই আলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। কল্পনা প্রস্ত 
মতবাদগুলি হইতে যে সমস্ত সত্যের সন্ধান পাওয়1 গিয়াছে তাহাদের সমন্বয় সাধন 

করিয়া এতিহাসিক মতবাদ ব' বিবর্তন-বাদ প্রচারিত হইয়াছে। 

এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ € 96০15 ০£ 10158755 002825 ) 5 বাষট্রের 

বিধাতার সৃষ্ট রাষ্ট্র াহারই. উৎপত্তি সম্পর্কে ইহাই প্রাচীনতম মতবাদ । এই মতবাদে 
প্রতিনিধি হিসাবে রাজা! বলা হইয়াছে ষে (১) রাষ্ট্র বিধাতার স্য্টি; (২) রাজা 

বছর হি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে বাষ্র শাসন করেন ; (৩) রাজা 
কাহার কার্ধের জন্য একমাত্র ভগবানের কাছে দায়ী, অন্য কাহারও নিকট নহে। 

তাহার আদেশই আইন এবং তীহার প্রতিটি আচরণ বৈধ); €৪) প্রজা সাধারণের 



২৪ পৌব্রবিজ্ঞান ও অথশাস্ত্র পরিচয় 

কর্তব্য রাজার আদেশ নিবিচারে পালন করা। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা অথবা 
রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শুধু অবৈধ নহে, তাহা অধর্মও | 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই মতবাদ চলিয়া! আসিতেছে। প্রাচীনযুগে মানুষ 
বিশ্বাস করিত যে রাজশক্তি দৈবী শক্তিরই এক বিশেষ প্রকাশ ।- তাহার! রাজার 
সহিত অনৃস্ত কোন শক্তির এক নিগুঢ় সংযোগ কল্পনা করিত। নৃপতিগণ একাধারে 

পুরোহিত এবং শাসক বলিয়! অভিহিত ছিলেন । তখন 

ধর্ম এবং রাজনীতি ছিল অবিচ্ছ্ছেভাবধে জড়িত । শাসকের 

অধিকার যে ঈশ্বর-প্রদত্ত এবং ধর্মাছযোদিত-_এই জাতীয় 

ধারণার সমর্থন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায়। মহাভারতে বণিত 
আছে- _মাত্ন্ত ন্যায়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় জনগণ ঈশ্বরের 
নিকট একজন শাসক প্রার্থন1] করে। এক্লামিক রাষ্ট্রগুলিও ছিল ধর্মীয় রাষ্র। 

খুষ্টধর্ম প্রচারের ফলে এই মতবাদে নৃতন প্রাণ সঞ্চার হয়। মধ্যযুগে এই মতবাদ 

নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং “রাজাদের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার” (1011176 [২1815 

০£ (1755 ) এই নামে অভিহিত হয়। ইংলগ্ডের রাজ প্রথম জেমস ছিলেন 

এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক এবং সার রবার্ট ফিল্মার এই মতবাদকে দৃঢ়তার সহিত 
সমর্থন করিয়াছিলেন । প্রথম জেমস্ ঘোষণা করেন-_-রাজা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের 
জীবস্ত প্রতিকৃতি |; 

ধ্শ্বরিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ রাজা 

ঈশ্বরান্মমোদিত শাসক । তাহার কার্ধের বৈধতা যাচাই করিবার অধিকার জনগণের 

নাই। রাজতন্ত্র বংশাহ্ক্রমিক, পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্টপুত সিংহাঁসনের অধিকারী । 

পোপের প্রাধান্য খর্ব করিবার উদ্দেশ্তে ন্বপতিগণ প্রথমে এই মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ 

করেন, পরে জাগ্রত জনমতের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এই যতবাদকে 

প্রয়োগ করেন । 

মুল্য বিচার £ 

বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে এই মত- 
বাদের সমর্থন পাওয়া যায় 

রি শ্রশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ সম্পূর্ণভাবে কল্পনা-প্রস্থত ও 

ইরা অনৈতিহাসিক বলিয়া বর্তমান যুগে কেহ ইহ] সমর্থন 
করে না। 

এই মতবাদে চরম রাজতন্ত্র ছাড়া অন্ত কোন শাসন ব্যাবস্থার উল্লেখ নাই । 

(ৎ) রাজতন্ত্রের যুগ আজ অতিক্রান্ত । গণতন্ত্র প্রায় সব দেশে 

গণতস্ত্রের যুগে এই মত- প্রসার লাভ করিয়াছে, গণতঙ্ত্রের যুগে রাজতন্ত্র সমর্থনকারী 
বাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক । এই মতবাদ মূল্যহীন হইয়া পড়িয়্াছে। 



রাষ্ট্রের উৎপত্তি ২৫ 

রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে মানবীয় প্রতিষ্ঠান । মানুষের প্রয়োজনে মানধকে লইয়াই 
্ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা । রাষ্রকে বিধাতার স্্টি মনে করার অর্থ 

রাষ্ট্রকে টা উত্বে ইহাকে সকল প্রকার সমালোচনা ও পরিবর্তনের উর্ধে 

স্থান দিয়া ইহা ন্বেচ্ছা- স্থান দেওয়া । এই মতবাদ বিপজ্জনক, যেহেতু ইহ রাজার 

টাকে ররর যথেচ্ছাচারকে সমর্থন করে । শাসিতের প্রতি শাসকের 

দায়িত্বই ক্ষমতার অসদ্যবহার রোধ করিবার একমাজ্স উপায় । শাসকের দায়িত্বহীনত! 

ন্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর | | 

আমর! জানি সদ! জাগ্রত থাকিয়। স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হয় এবং 

রি প্রতিরোধ করিবার সাহসই স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ 
এই মতবাদ ব্যক্তি-দ্বাধীনতাকে রক্ষাকবচ। কিন্তু এই মতবাদ, জনগণের বিদ্রোহের 
বিিকিরে। অধিকার অবৈধ এবং অন্যায়__এই ঘোষণার দ্বার! ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিয়াছে । 

ক রাজা মাত্রই স্থশাসক নহেন। অত্যাচারী রাজার 

অত্যাচারী শাসক মঙ্রলময় সংখ্যাই অধিক । মঙ্গলময় ঈশ্বর অত্যাচারী রাজাকে স্বীয় 

ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন চরমতম ধান্িকও তাহা 
শ্রদ্ধা) দাবী করিতে পারেন না । 

বিশ্বাস করিবেন না। 

রঃ সিংহাসন উত্তরাধিকার সে প্রাপ্ত । তাই অযোগ্য, 
সত 

লারা দল নাক অক্ষম এবং অপদার্থ রাজার অভাব নাই। যোগ্যতার 

হইবেন এমন কোন পরিবর্তে জন্ম যেখানে অধিকার নির্ধারণ করে, সেস্লে 
নিশ্চয়তা নাই । 

অধিকারের অপপ্রয়োগ স্বাভাবিক ঘটনা মাত । 

উল্লিখিত ক্রটি সমূহের জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং প্ররুত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ 
বর্তমান যুগে এই মতবাদ ভ্রান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে । তৎসন্বেও ইহার এীতিহাসিক মুল্য 
বিবেচিত হইলেও এক সময় অস্বীকার করা যায় না। আদিম অবস্থায় মান্য আইন 

বহার ই াটিজাহিন। শৃঙ্খল! মানিতে অভ্যস্ত ছিল না। রাজাকে ঈশ্বরের 

প্রতিনিধি মনে করিয়। ধর্মভয়ে তাহার অনুশাসন মানিয়! চলিত । এইভাবে আদিম 

মানব নিয়মান্গবত্তিতার প্রথম পাঠ আয়ত্ত করিয়াছিল । 

রাজাকে বিধাতার প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার না করিলেও বলা যায়, মান্রষের 

মনে যে সামাজিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা ঈশ্বরের দান । 

টি দ১৮৭ 7... হৃসজনত এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মাহৰ সংশ্ববন্ধ জীবনে 

তাহা ছাড়া এই মতবাদ শাসকদিগকে তাহাদের নৈতিক দায়িত্বের কথা স্মরণ 

বই যখনি 



২৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

করাইয়া দেয়। এই মতবাদে রাজাকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী করা হইয়াছে । ধর্মের 

নিকট বেকের নিকট দায়িত্বই যখার্থ দায়িত্ব । ঢা 

মাজিক চুক্তি মতবাদ €(70,০০9:5 ০6 9০০29] 0018:9.0£ ) 2 রাষ্ট্রের 

উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনা প্রস্তুত মতবাদ গুলির মধ্যে সামাজিক চুক্তি তত্বই সমধিক প্রসিদ্ধ । 
সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেবভাবে প্রচারিত এবং সমধ্িত হইলেও এই 

মতবাদ তদপেক্ষা প্রাচীন । গ্রীসের প্রাচীন রাজনৈতিক রচনায় এবং আমাদের দেশে 

মহাভাব্ুত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়1 যায় । 

ব্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির মাধ্যমে মানুষের দ্বার! রাষ্ট্র স্থ্ট হইয়াছে__ইহাই এই 
মতবাদের মূল বক্তব্য। এই তত্ব অনুসারে মানুষের 
ইতিহাসের ছুইটি পর্ব। প্রথম পর্বাট রাষ্রসথষ্টির পূর্ব 

পর্ষস্ত। দ্বিতীঘ়টির স্থচনা হইয়াছে বাট্টৃহুষ্টির পর | এই অবস্তাস্তর ঘটিয়াছে একটি 

চুক্তির মাধ্যমে । 

রাষ্ট্র চুক্তব ফলে উদ্ভুতহউয়াছে 

৯ 

রা্টন্ষ্ির পূর্বে মান্তুষ মে বিশেষ অবস্থায় বাস করিত তাহাকে 'প্রাকৃত্তিক 

অবস্থী” বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে । প্রকৃতির এই রাজত্বে ব্যক্তি-জীবন 

| নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কোন মানবীয় সংগঠন ছিল না, 

নিলা মন্তম্ত-সথষ্ট কোন বিধি বা অন্শাসন ছিল না। কালক্রমে 
অবস্থা রান্জীয় ব্যবস্থার জীবনের এই আদিম অবস্থা মানুষ পরিত্যাগ কৰিতে বাধ্য 
85 হইল । শাস্তিপূর্ণ জীবনের আশায় আদিম মানুষ নিজেছের 

মধ্যে চুক্তি করিয়া! এক রাজনৈতিক সংগঠনের স্ষ্টি করিল। প্রাকৃতিক আইনের 

পরিবর্তে মনুষ্যকৃত আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল । প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা 
অস্তহিত হইল ; মানুষ নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস পাইল । 

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিক হব.স এবং লক এবং অষ্টাদশ শতান্বীর ক্ষরাসী 
দার্শনিক রুশে৷ সামাজিক চুক্তি তত্বকে বর্তমান রূপ দান করিয়াছেন । 

হব লস €3012559 )3' ইংলগ্ডের ইতিহাসের এক ছুর্যোগময় মুহূর্তে হব.সের 
আবির্ভাব । সেই যুগের ধর্নান্ধত এবং ছুঁয়ার্ট রাজাগণের শ্বৈরাচারের ফলে এক 

অরাজক অবস্থার স্থটি হইয়াছিল। প্রথম চার্লপসের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হব.স প্রত্যক্ষ 

করিয়াছিলেন । এই জমুদয় ঘটন] তাহার রাজনৈতিক দর্শনকে সম্যকভাবে প্রভাবিত 

করিয়াছিল । 
তাহার [.5%19021% নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশেয়ভাবে পৰিস্ফাটিত 

হইক্াযছে। তাহার মতে রাষ্ট্রের উত্তবের পূর্বে যাহষ এক প্রান্কীতিক অবস্থার মধ্যে 



স্ 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি 

বাস করিত। এই অবস্থা ছিল আইনবিহীন অবস্থা । “জোর যার মুল্লুক তীরি*-_ 
টার্ন এই ছিল তখনকার নিয়ম । সবল ভর্বলের উপর অবাধে 
জনিত. হার অত্যাচার করিত । একে অন্যের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামে বলঞ্চ 

ছিল, ফলে আদিম মানুষের জীবন ছিল “নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, 

কদধ, পাশবিক এবং স্বল্পস্তায়ী* । এই ছুঃসহ অবস্থা হইতে মানব অবশেষে মুক্তি 

পাইল পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয1। 

যে চুক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত জীবনের স্থচনা হইল হবস তাহাকে সামাক্ধিক 
চুক্তি বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । প্রতিটি ব্যক্তি অপর সকলের সহিত একমন্ত 

হইযা কোন এক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টির হস্তে সমস্ত 

জনগণ টুক্তির ছাবা বাজাব প্রাকৃতিক অধিকার সমর্পণ করিল। আত্মরক্ষার অধিকার 
[তে সমত্ত ক্ষমতা তুলিয়! 

দিল। বাজাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়াই একটি মাত্র অধিকার অব্যাহত 

ই টা ছিলি রহিল | ব্যক্তির এই শর্তহীন এবং সর্বাজীন আত্মসমর্পণের 

ফলে সার্বভৌম শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল । যে ব্যক্তি বা 

ব্যক্তিসংসদের হস্তে সামগ্রিক 'এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হইল সে বা তাহাই হইল 
সার্বভৌম । শাসক টুক্তির অংশীদার নঙ্গে বলিয়! চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে তাহাকে 
পদচ্যত ববা চলে না। তাহার শাসন দুঃসহ হইলেও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অট্বধ 
এবং অন্যায় । হবস কর্তৃক পরিস্রুটিত সামাজিক চুক্তির মধ্যে এইভাবে শ্বেচ্ছাচারতন্ত্ের 

সমর্থন পাওয়া যায় | 

২/লক্ (7০০5০ ) ই ইংলগডের গৌরবময় বিপ্লবের রর লক্ সামাজিক চুক্তির 
যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের আভাবষ পাওয়া যায় । 

লকের মতে রাষ্্রন্ছির পূর্বে মানুষ যে প্ররুৃতির রাজ্যে বাস করিত, সেখানে ছিল 

বাজাও টপ সাম্য এবং স্বাধীনতা । সেখানে অরাজকতা ছিল 

আইনকে কাধকর কবার ; প্রকৃতির আইন সর্বজ,বিরাজিত ছিল। অস্থবিধা 

সুতির ভভিযারাহিল দাও ্ এই ঘে প্রাক্কতিক আইন ব্যাখ্যা এবং রক্ষা করিবার 
জন্য সর্বজনস্বীকুত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই অভাব দূর করিবার উদ্দেস্ট্ে 
জনসাধারণ চুক্তিবদ্ধ হইয়। রাষ্ট্রের স্ষষ্টি করিল । 

লকের রচনায় দুইটি চুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম চুক্তি অনুসারে ব্যক্তি 
চিকাতজা তে তাহার শাসনের অধিকার সমাজের হাতে সমর্পণ করিল । 

দ্ধ এবং শত্ারীন। দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সমাজের সহিত শাসকের 

বা কাজার। এই চুক্তির পক্ষতুত্ত ছিলেন রাজা, তাই 
টি শাসন ক্ষমতা নিস্কুশ নহে, শর্তার্ধীন | ব্যক্তি জীবনের অধিকার, সম্পত্তির 
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অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার সমর্পণ করে নাই। ব্যক্তির এই তিনটি প্রারুতিক' 

অধিকার অক্ষুপ্র রাখিয়াই সরকার শাসনক্ষমতা ভোগ করিবে । লকের মতবাদ 

অনুসারে চুক্তি-ভঙ্গকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ টৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত | 

রুশো! (055859.) ৪ ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী 

দার্শনিক রুশে। তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 4002/68০6 5০9০18] ৮*এ সামাজিক চুক্তির স্বরূপ 

টার তার বিশ্লেষণ করিয়াছেন । রুশো-বণিত প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল 

তুল্য কিন্ত পরে সাম্য ভূক্ব্গতুল্য । কিন্ত এই সুখ, শাস্তি এবং স্বাধীনতার জীবন 

১ হর ছুঃসহ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। জনসংখ্যা বুদ্ধি, কষিকার্য আবিষ্ধার, 

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির আবিভাব ইত্যাদি কারণে সাম্যের 

অবসান ঘটিল, প্রকৃতির রাজ্যে নানারূপ জটিলতার উদ্ভব হইল । অশাস্তি এবং 

অসাম্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় মানুষ স্বেচ্ছায় স্বর্গরাজ্য হইতে নির্বাসন 

দণ্ড গ্রহণ করিল। তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইয়] রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। মানুষের স্বচ্ছন্দজীবনের 

সমাপ্তি ঘটিল। তাই রুশো বলিয়াছেন-_মান্ৰ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, 
কিন্ত কালক্রমে সে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছে । 

রুূশে1, হব.স এবং লকের মতবাদের সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছেন। হবকে 
অনুসরণ করিয়া তিনি সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন । আবার 

চর হয লকের অনুকরণে তিনি সেই সার্বভৌম শক্তিকে গণ- 
সমাজের হত্ডে অপিত তান্ত্রিক আবাস ব। আধার দান করিয়াছেন । তাহার 

হইল, রাজার হতে ল়। মতে জনগণ পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হইয়া তাহাদের সর্ববিধ 
প্রাকৃতিক অধিকার বিনাশর্তে সমাজের হস্তে অর্পণ করিল । 

সমাজের সাধারণ ইচ্ছাই হইল সার্বভৌম শক্তির প্রতীক। ব্যক্তি এককভাবে 

প্রাকৃতিক যে অধিকার বর্জন করিল, সমগ্রের সদন্ত হিসাবে সে তাহা! ফিব্রিয়া পাইল । 

অধিকম্ভ লাভ করিল তাহার অধিকার সম্বন্ধে নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা] । 
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রাষ্ট্রের উৎপত্তির বর্ণনা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের অসারত। প্রযাখিত 

হইয়াছে। 
এই মতবাদের কোন এ্রতিহাসিক ভিত্তি নাই । আমর! ইতিহাসে এমন একটি. 

রা দেশেরও উল্লেখ পাই ন] যেখানে চুক্তির স্বার। রাষ্ট্র প্রতির্িত 
এই মতধাদ জনৈতিহাসিক হইয়াছে । রাষ্ট্র হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই। বহু পরিধন্তনের 

মধ্য দিয়! রাষ্ট্র বর্তমান রূপ লাভ করিস্বাছে। 
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এই তত্বে বল! হইয়াছে, এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট বলিয়া! কিছু ছিল না। 

হি কাজেই সে অবস্থায় মানুষের রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন ধারণ! 

“আদিম মানবের নাষ্ট্র সম্বন্ধে থাকা সম্ভব নয়। রাষ্্রী সশ্বন্ধে কোন জ্ঞান ন1 থাকা 

কোন খারণা থাকা স্ব নয়্। সত্তেও চুক্তির মাধ্যমে বাুস্থির প্রয়াস সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । 
চুক্তির ধারণ! অপেক্ষণারুত আধুনিক । আদিম অবস্থায় এই জাতীয় উন্নত আচরণ 

হি আশাতীত। তাহ1 ছাড়া চুক্তি একটি আইনসিদ্ধ কাধ, 
আইনের আবর্তনে চুক্তি আইনের পরিবেশেই ইহ! সংঘটিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক 
সম্পাদিত হওয়া! আঁবম্বাত্ত ঘটনা পরিবেশে চুক্তির ধারণা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

ৰ রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান । কিন্ত এই মতবাদে বলা! 
এই মতবাদ রাষ্ট্রের স্থায়ত্বের হইয়াছে জনগণ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের সদস্য হইয়াছে । এই 
পক্ষে বিপজ্জনক । ২ র . ০৯, জাতীয় ধারণ! রাষ্ট্রের সংহতি এবং স্থায়িত্তের পরিপন্থী | 

মতবাদে ধর] হইয়াছে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যক্তি অধিকার ভোগ করিত, 

রঃ কিন্তু অধিকারের ভিত্তি হইল রাষ্ট্র, তাহার সমর্থন হইল 

প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যক্তির আইন, এই ছুয়ের অভাবে অধিকার থাকিতে পারে না। 
অধিকার ছিল__এক্সপ প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তি যাহা ভোগ করিত, তাহা ক্ষমতা | 
ধারণা সবৈব মিথ্য। । ্ 

কিন্ত আইনের দ্বার। সমখিত ক্ষমতাই অধিকার । 

এই সমস্ত কারণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ পরিত্যক্ত হইলেও ইহার মৃল্য 
অনন্বীকার্য। এরশ্বরিক উৎপত্তি তত্বের অযৌক্তিকণ্ড1 প্রমাণ করিয়া! এই মতবাদ 

মধ্যযুগীয় ধারণা হইতে মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের - 
মূল্য ১ ইহা ্রশ্থরিক উৎ- অব্যাহতি দান করিয়াছে । রাষ্রপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 

পত্তি তত্বের বিরোধী এবং মানুষের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, এই মতবাদ তাহা 
গণতত্ত্রের পরিপোষক । 

প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে । 

জনগণের সম্মতিই যে রাষ্ট্রের ভিত্তি__ এই ধারণ! প্রচার করিয়া সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে সাহায্য করিয়াছে । ম্াধারণ ইচ্ছার ধারণাকে 

প্রচার করিয়? রূশে! প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পথিরুত্রূপে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন 1৬৮৮ 

পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ €050028701581 230 2190 
৪10159]100156501355 ) 5 উভয় মতবাদের বক্তব্য হইল যে ব্রার পরিবারের 

পারি সম্প্রসারিত রূপ ছাড়া আব কিছুই নয় । অর্থাৎ পরিবারই 

পরিণত হ্ইক্াছে_ইহাই বিস্তৃত হইয়। কালক্রমে রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে । উভয় 

এই ছুই মতবাদের বক্তব্য। মতবাদই পরিবারকে আদ্মতম সামাজিক সংগঠন বলিয়া 

স্বীকার করে এবং ব্াষ্ট্রকে পারিবারিক জীবনের ক্রমবিকাশের ফল বলিয়া গণ্য করে। 



৩০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্র পরিচয় 

মূল বক্তব্য এক হইলেও পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া! উভয় মতবাদের মধ্যে বিরোধ 
রহিয়াছে । পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অন্ুঙ্গারে প্রাচীন পারিবারিক সংগঠনের কর্তৃত্ব 

গৃহস্বামী বা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের উপরেই ন্যস্ত ছিল। 

অপরপক্ষে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকেরা বলেন যে আদিম পরিবারে নারীই 
ছিলেন সর্যময়ী কত্রী। আধুনিক সমাজতান্বিকগণ মাতৃতাস্ত্রিক পরিবারকে পিতৃ- 
তান্ত্রিক পরিবারের পূর্ববর্তী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
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একমাত্র পরিবার কালক্রমে বড় হইয়া! রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে-_এই জাতীয় 
ধারণ! রাষ্ট্রের উৎপত্তির যথার্থ ব্যাখ্য1 হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না। এই মতবাদে 

রক্তের সম্পর্ককে রাষ্্রগঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া 

০৮০ বে বর্ণনা করা হইয়াছে, আত্মীয়তাবোধ ব' রক্তের সম্বন্ধ রাষ্ট্র 
কিন্তু ইহাই একমাত্র উপা- গঠনের অন্যতম উপাদান সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র 

বনিদত, উপাদান নহে। তাহা ছাড়া অনেকে বলেন, পরিবার 
সমাজ-সংগঠনের আদিরূপ নহে। আদিমতম সমাজ সংগঠন হইল গোষ্ঠী, ইহার বহুপরে 

পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 

বলপ্রয়োগ মতবাদ (7১5 71,5০1:5 ০£ 6০:০৪ ) ৪ এই মতবাধ অনুসারে 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা । রাষ্র-স্যষ্টির পূর্বে মানবসমাজ বহু 
গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি গোঠী পরিচালিত 

নি জর ক হইত একজন গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে। মানুষ স্বভাবতঃই 

উপর কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠা করিল, স্বার্থপর এবং কলঙহপ্রিয়। সেই কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর 

০০০৪০০০০% মধ্যে স্বার্থের সংঘাত এবং পরিণামে নিয়ত সংঘর্ষই 

ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । গোষ্ঠীপতি অন্য দলকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া বিজিতদের 

উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিত । এইভাবে যখন একটি শক্তিশালী গোঠীর 

নায়ক অন্যান্ত হুর্বল গোষ্ঠীকে পরাভূত করিয়। পর্যাপ্ত আয়তনের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর 
প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া শাসন করিতে সুরু করিল, তখনই রাষ্ট্রের স্চনা হইল। এই 
কারণেই বল! হয় যুদ্ধের ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । 

এই মতবাদের সমর্থকের আরও বলেন যে বলপ্রয়োগের দ্বারাই বাষ্ট্রব্যবস্থাকে 
বজায় রাখা হইয়াছে । অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তি 

বলপ্রোগের খাবাইরাই। যে আহ্ুগত্য প্রদান করে, তাহার একমাত্র কারণ 
রাষ্ট্র অমিতশক্তির অধিকারী । 
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মুল্য বিচার 2 
রাষ্ট্রের উত্তবের মূলে যে পশ্তবলের অবদান রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান, একমাত্র উপাদান 
নহে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অন্যান্য উপাদানের ভূমিকাও 

, . কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। 

রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের একমাত্র কারণ হিসাবেও পশুবলকে গ্রহণ করণ যায় না। শাসকের 

অধিকার কেবলমাত্র পশুবলকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে 

রর ই ৮8 ্ তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। ক্ষমতার অবসানের 

যায় ন|। সঙ্গে সঙ্গে অধিকারেরও সমাপ্তি ঘটে | রুশ বিপ্রব, ভারতের 

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আফ্রিকার নব জাগরণ এই চিরস্তন 

সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। 

রাষ্ট্রব্যবস্থা অব্যাহত বাখিবার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন অবশ্তই রহিয়াছে । 

আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রধান করিয়! রাষ্ট্র সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ রচন? 

করে । তবে এ কথা মনে কর] ভূল যে শাস্তির ভয়েই সকলে 

উঠব তূ সি রর আইন মান্য করিয়া চলে। সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির 

প্রেরণাতেই রাঙ্টের অধিকাংশ নাগরিক আইন মান্য করে । 

অধিকাংশের এই স্বভাবগত আন্ুগত্যই বাষ্ট্রব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিয়াছে। রাষ্ট্রের 

ভিত্তি শক্তি নয়, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন । 

%% এতিহাজিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (77569810981 0 ০1080107095 
7]1০০:% ) 5 রাষ্রের উত্পত্তি সম্পর্কে উপরিউক্ত মতবাধগুলির আলোচন] হইতে 

স্পষ্টই বোঝা যায় যে পূর্োন্ত কোন একটি মতবাদ রাষ্ট্রের 

তি টা উৎপত্তির যথার্থ ব্যাখ্যা নয়। ইহাও অনম্বীকার্য যে 
বেশে বিবর্তনবাদের বিষয়. প্রতিটি মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত রহিয়াছে । 

দির রহাউ মজে এই সমুদ্রয় সত্যের সমন্বয়ের ফলেই একটি সার্থক দিদ্ধাস্তে 
উপনীত হওয়1 যায় । বিবর্তনবাদ এই সমন্বয়ের সন্ধান দেয়। 

বিবতওনবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে স্বীকৃত মতবাদ । এই তত্ব বলে যে, রাষ্ট্র 

বিধাতার দান নয়; পূর্ব পরিকল্পন! অনুযায়ী বা চুক্তির ফলে ইহা গঠিত হয় নাই; 
বলপ্রয়োগের ফলে ইহার প্রতিষ্ঠ। হয় নাই ; ইহ পরিবারের সম্প্রসারিত রূপও নহে । 

রাষ্ট্র আদিম এবং অসম্পূর্ণ মানব সমাজের পরিণত র্ূপ। এক বিরামহীন বিবতনের 

ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । 
আদিম অবস্থা হইতেই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া কর্তৃত্বাধীনে বাস করিতে 

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পশু- 

বলের ভূমিকা অনন্থাকাধ। 



৩২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্ পরিচয় 

অভ্যন্ত। কালক্রমে সামাজিক জীবনে জটিলতা দেখা দিল । সমন্তার অভিনবত্ 

হেতু কর্তৃত্বেরও বূপাস্তর ঘটিল। সমাজ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হইয়া রাষ্ট্র 
রূপ লাভ করিল। বিরতিবিহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়! 

বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে বু ব্রার ধীরে ধীরে বর্তমান কপ লাভ করিয়াছে । রাষ্ট্রের 

ইউস ক্রমবিকাশের এই ধারা কতকগুলি শক্তির দ্বারা বিশেষ- 

ভাবে প্রভাবিত হইয়ীছ। অর্থাৎ রাষ্গঠনে কয়েকটি 

উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, যেমন রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তাবোধ, 
ধর্ম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং রাষ্্রনৈতিক চেতনা । এই উপাদান- 
গুলির কোন্টি ক্রমবিকাশের কোন্ স্তরে কিরূপ কার্যকরী ছিল সে সম্বন্ধে নিদিষ্ট 

করিয়! কিছু বলা যার না। আধুনিক ষুগে রাষ্ট্রহষ্টির ক্ষেত্রে আর একটি শক্তি বিশেষ- 
ভাবে কাধ করিতেছে । তাহ! হইল জাতীয়তাবোধ । 

হা (১) ব্ুক্তের সম্পর্ক বা আতীয়তা (85771]9 0: 831০9০৭. চ২০150301051031১) 

সমাজ-সংগঠনের প্রথম পর্যায়ে আত্মীয়তাবোধের ভূমিকাই ছিল প্রধান । একই 
রানার বংশোভুত-_-এই ধারণাই আদিম মানব-গোষ্ঠীকে একত্রিত 
সম্পর্ক জনগণের মধ্যে বন্ধন করিয়াছিল । আদিমতম সমাজ সংগঠন- পরিবার রক্তের 
আনয়নে যথেষ্ট সহারতা বন্ধনেই আবদ্ধ ছিল। এই পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তি 

উল নিরমান্বতিতার প্রথম পাঠ আয়ত্ত করে। এই শৃঙ্খলা- 
বোধই হইল রাষ্ট্রের ভিতি। 

(২) ধর্ম ( 8:6125£07)5 আত্বীয়তাবোধের পাশাপাশি অপর একটি শক্তি 

রাষ্ট্রের বিবর্তনে সাহাধ্য করিয়াছিল। তাহা হইল ধর্শ। গোঠীভুত্ত ব্যক্তিদের 

সংখ্যা যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল, তখন রক্তের সম্পর্ক আর সংহতি সাধনে 

সমর্থ হইল না। আত্মীয়তাজনিত বন্ধন শিথিল হইয়1 পড়িলে ধর্ম নূতন করিয়! এই 

এক্যের প্রেরণা ষোগাইল। আদিম মানুষ ধর্ম বলিতে 

রক্তের বন্ধন যখন শিখিল হইয়া! বুঝিত প্রকৃতির এবং পিতৃপুরুষের পুজা । প্রাকৃতিক 

রা ঘন ঘটনাবলী তাহার কাছে ছিল ছুর্বোধ্য $ ঝড়, বঙ্ধা, 
'ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে দেবতার 

ক্রোধের প্রকাশ মনে করিয়া মুক্তির আশায় মানুষ পুজা পার্বণ, অনুষ্ঠান করিত। 

অপরদিকে রোগ, শোক, ছুঃখ, দ্রারিপ্র্য প্রভৃতিকে পূর্বপুক্রষের , অভিশাপের ফল 

মনে করিয়া বিরূপ পিতৃপুরুষের তুষ্টিবিধানের জন্য তাহার! পুজানুষ্ঠান করিত । 

প্রবীণতম ব্যক্তি হিসাবে গোষ্ীপতিই এই সমস্ত পুজার্ছনা সম্পাদন করিতেন । 
গোষ্ঠীপতি এইভাবে একাধারে শাসক এবং পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 



রাষ্ট্রের উৎপত্তি ৩৩ 

পুরোহিত হিসাবে তাহার সম্মান, শাসক হিসাবে তাহার অধিকারকে স্থপ্রতিষ্ঠিত 

করিল । আনুগত্যবোধ স্থষ্টি করিয়া ধশ্ম রাষ্ট্রের বিবর্তনের পথ স্থগম করিয়াছে | 
(৩) যুদ্ধ-বিগ্রহ €৮৮৪:) 2 যুদ্ধ অথবা বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের উতদ্তবে গুরুত্বপূর্ণ 

ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর এবং কলহপ্রিয়। পশুচারণ 

ুদ্ধবিখরহও জনগণকে এক্যের 'পর্যায়ে বিভিন্ন গোষ্ীর মধ্যে বিবাদ প্রায় লাগিয়াই 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিত। কৃষিযুগে এই সংঘষ আরও ব্যাপক আকারে 
8 দেখা দিল। আত্মরক্ষার জন্য প্রতি গোষ্ঠী তৎপর 

হইয়া! উঠিল। যুদ্ধ প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হওয়ার ফলে যুদ্ধনায়কও অপরিহার্য 
' হইয়। উঠিল এবং সমাজ ব্যবস্থায় তিনি স্থায়ী আসন লাভ করিলেন । এইভাবে 

যুদ্ধ স্থায়ী রাজপদ স্থষ্টি করিয়] পাষ্ট্ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে । 
(৪) অর্থ নৈতিক প্রয়োজন €1550230700910 15020655105 ) 5 চতুর্থ যে 

উপদান রাষ্টের বিকাশে সহায়তা করিয়াছে, তাহা হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তির 

ধন-সম্পর্তি রক্ষণাবেক্ষণের উত্তব। সম্পদ, বিশেষ করিয়া ভূসম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়া যে 

জন্য আইন এবং সবকারেব সমস্ত বিরোধের স্ষ্টি হইল তাহাদের মীমাংসার জন্য এবং 

০4859 উত্তরাধিকার নির্ণর করিবার জন্ত আইনের প্রয়োজন 

অন্ভূত হইল। ধনবৈষম্যের ফলে শ্রেশীবৈষম্য দেখা দিল । বিভতশালী সম্প্রদায়, 
বিত্তহীন শ্রেণীর উপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্ত শাসনযস্ত্রের পত্তন করিল । 

এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা লইল | 

(4) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা € 7১017105081] 501150100510595 ) 2 প্রথম পায়ে 

রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং দায়িত্বের রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন অথবা শান্তির ভয় গোষীপতির 

মূলে রহিয়াছে অনগণের শাসনকে অব্যাহত রাখিয়াছিল ! সভ্যতার অগ্রগতি 

রাজনৈতিক চেতন! । এবং শিক্ষাপ্রসাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সংগঠিত জীবনের 
প্রয়োজন এবং বশ্ঠতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন হইল । রাজনৈতিক চেতনার 

উন্মেষের ফলে তাহারা ্বেচ্ছায় আদেশপালনে প্রবৃত্ত হইল। এই স্বতঃপ্রণোদিত 

আন্থগত্যের ফলেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে । রাষ্ট্রের সেবায় সন্তষ্ট হইয়াই জনগণ 

তাহার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে । জনসাধারণের চাহিদ মিটাইবার সামর্থ্যই 
রাষ্ট্রকে স্থায়িত্ব দান করিয়াছে রী 

॥ সারাংশ ॥ 

কিভাবে রাষ্ট্রের উত্পত্তি হইয়াছে তাহা আমর! সঠিক জানিনা । রাষ্ট্রের 

উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রকাশিত হ্ইয়াছে তাহাদের মধ্যে এতিহাসিক 



৩৪ পৌর্বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

মতবাদ বা বিবর্ভনবাদই বর্তমানে স্বীকৃত বা সমঘিত | কল্পনাগ্রস্থত বলিয়া অন্যান্থ 

মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে । ূ 

এশ্বরিক উৎপত্তি মতবাধ-_এই মতবাদে বল। হইয়াছে যে বাষ্ট বিধাতার 

নির্দেশে গঠিত, রাজা বিধাতার প্রতিনিধি এবং রাজার আদেশ অমান্য কর! পাপ। 

এই মতবাদ শ্ষেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করে বলিয়া গণতান্ত্রিক যুগে অচল। কিন্ত 

এই মতবাদের মধ্যে একটি সত্য নিহিত আছে,_যে সহজাত প্রবৃত্তির বশে মানুষ 
সমাজবদ্ধ হইয়। বাঁস করে, তাহা বিধাতারই দান । 

সামাজিক চুক্তি মতবাদ- সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হব,স, লক এবং রুশে। 
কতৃক এই মতবাদ বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয় । এই মতবাদের গোড়ার কথা হইতেছে, 

এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট্র বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। মানুষের জীবনের 

এই অবস্থাকে প্রাকৃতিক অবস্থা বলিয়া অভিহিত কর হইয়াছে । এই প্রাকৃতিক 

অবস্থা সম্বন্ধে উক্ত তিনজন দার্শনিক একমত নহেন । কালক্রমে প্রকৃতির রাজ্যে 

নান। রকম অস্থবিধা দেখ। দ্রিল। এই অস্থবিধ1 দূর করিবার জন্য জনগণ নিজেদের 
মধ্যে চুক্তি করিয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পত্তন করিল । 

এই মতবাদ অনৈতিহাসিক। এমন কোন দেশের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া 

বায় না, যেখানে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের স্থষ্টি হইয়াছে । প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা 
সম্পূর্ণরূপে ভ্রাস্ত। এই মতবাদের পরিণাম অত্যন্ত বিপজ্জনক । কিন্তু ক্রটি সত্বেও 
ইহাতে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। ইহা গ্রশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের 

অসারতা! প্রমাণ করিয়াছে এবং “রাষ্ট্রের ভিত্তি সাধারণের সম্মতি” এই ধারণ! প্রচার 

করিয়৷, ইহ গণতন্ত্রের পথ স্থগম করিয়াছে। 

বলপ্রয়োগ মতবাদ-_এই মতবাদ অন্রসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে শক্তি 

প্রয়োগের ফলে এবং ব্াষ্ট্রব্যবস্থা অক্ষু্ন রাখার মূলেও রহিয়াছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতা, যাহার নিকট প্রত্যেককে নতি শ্বীকার করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং 

স্থায়িত্বের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের মূল্য সিনা শক্তি রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম 
উপাদান মাত্র, একমাত্র উপাদান নয়। 

পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ--এই ছুইটি মতবাদের মূল কথা হইল, 

পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। বাষ্র গড়িরা তুলিতে 
আত্মীয়তাবোধ বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে । কিন্ত তাই বলিয়া! আত্মীয়তাবোধ 

রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান নহে । 

বিবর্তনবধাদ-_দীর্থকালের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই বাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে । 

রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান করিলে দেখা! যায় যে রাষ্ট্রগঠনের মুলে কতকগুলি 
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উপাদান আছে £ রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং রাজ- 

নৈতিক চেতনা । 

এই মতবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ 

॥ আদর্শ প্রশ্নামালা ॥ 

2. 216 9689 15 6108 7890] 01 07069 1009+-৮৮00380098, 

“রাষ্ট্র পশুশক্তির প্রয়োগের ফলে গঠিত হইয়াছে 1” এই মতবাদের আলোচন কর ॥ 
৫ রি 

[ পৃষ্ঠা ৩০০৩১ ] 

৬৮০, ঢগও & 0281 %0000:06 0£ 1029 [111907% 0£ 30018] 0০010629025 90 90291096102 ০1 

609 07108 01 0106 ৪৮৪৮০, 

. রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাথ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর। 

[ পৃষ্ঠা ২৬২৯] 
ঘ/9, 069 2 20069 020. 60591701580: ০1 00156102858 ছা 99192881010, ০? 8256 07161 01 

09 9185, 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবতনবাদ বা এঁতিহানিক মতবাদটি আলোচনা কর | | পৃষ্ঠা ৩১-৩৩ ] 
4, 19190798 10861015109 1170007620৮ 00901195 1:985:0178 0159 01130 0£ 006 965৮০, 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মতগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । [ সারাংশ দ্রষ্টব্য ) 

পঞ্চম অধ্যাতর 

( 109109,1010021565 01 (0৬210017060 ) ৰ 

রাষ্ট্রীয় আদর্শ সরকারের মাধ্যমেই বপায়িত হয় । সরকারই বাষ্ট্রের বাস্তব বপ। 

ব্যাপক অর্থে কোন দেশের সরকার বলিতে সেই দেশের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থাকে 

বোঝায় । শাসন-ব্যবস্থার লক্ষ্য সুশৃঙ্খল সামাজিক 

সরকারের ব্যাপক অর্থ পরিবেশ রচনা করা । এই উদ্দে্ট সাধনের জন্য প্রতিটি 
সরকারকে ভ্রিবিধ কততব্য সম্পাদন করিতে হয়। যথা__-আইন প্রণয়ন, আইন 
অনুসারে শাসন এবং আইন-ভঙ্গকারীর বিচার । এই তিন প্রকার কাধ তিনটি 

বিভাগ্রের দ্বার সম্পাদিত হয় । এই তিনটি বিভাগ যথাক্রমে ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন 



১৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

বভাগ এবং বিচার বিভাগ নায়ে অভিহিত । ব্যাপক অর্থে সরকার বলিতে আমরা 

এই তিনটি বিভাগকে একত্রে বুঝিয়া থাকি। 

সঙ্কীর্ণ অর্থে সরকার বলিতে কেবলমাত্র শাসন বিভাগকে বোঝায় । সরকারের 

আলোচনাকালে আমর ব্যাপক অর্থে সরকার কথাটি 

ব্যবহাব্র করি । : 

ক্ষমতা-স্বতত্ত্রীকরণ নীতি €00006০হ5 0£ 96219890801 0£ ৮০৮/০:৪ ) ই 

এই নীতিতে বলা হয় যে সরকারী কাধ প্রধানতঃ তিনটি । এই তিনটি কাধের 
সরকারের তিনটি কায তিনটি দায়িত্ব তিনটি পৃথক প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের উপর অর্পণ 
সম্পূর্ণ পৃথক 1খভাগের ঘ্বারা কর উচিত । আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার যথাক্রমে 
তি আইন সভা, শাসন বিভাগ এবং বিচারালম দ্বারা স্বতন্র 

ভাবে পরিচালিত হইবে-_ ইহাই এই মতবাদের নূলকথা । 

ক্ষমতা-ন্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ এইভাবে বিশ্লেষণ কর যাক 2 

(১) একটি কাধের জন্য একাধিক বিভাগ থাকিবে না বা একটি বিভাগ একাধিক 

কাধ করিবে না; 

6২) একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের বাস্য হইবেন না 

(৩) এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবে না। প্রতিটি বিভাগ থাকিবে 

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিভাগগুলির মধ্যে কোনরূপ সংযোগ এই মতবাদ সমর্থন কৰে না। 
এই দিক দ্িরা বিবেচনা করিলে নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যের নীতি, (7106০:% ০৫ 

€005০155 200. 73919025 ) ক্ষমতা-ধিভাজন নীতির বিরোধী । 

ক্ষমতা-বিভাজন নীতির আলোচন। প্রাচীন হইলেও এই মতবাদকে ধর্তমান কপ 

দান করেন বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক মণ্টেন্কু (01)55805150 )। ব্যক্তি-ম্বাধীনতার 

টা যা দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি এই নীতি সমর্থন করিরাছিলেন । 

অন্যতম উপায় হইল তাহার মতে একই ব্যক্তির হস্তে আইন প্রণরন, শাসন 

হজরত হব এধং বিচারের সামগ্রিক ক্ষমতা থাকিলে ব্যক্তিস্বাধীনতার 

অবসান ঘটিবে। এমত অবস্থায় মাত্র একজনেরই স্বাধীনতা থাকা সম্ভব । তিনি 

হইলেন শাসক। অপর সকলে তাহার ক্রীতদাসে পরিণত হইবে । খ্যক্তি-স্বাধীনতা৷ 
রক্ষা করিতে হইলে ক্ষমতার এই অপব্যবহার রোধ করিতে হইবে এবং তাহার 

একমাত্র উপায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এই ক্ষমতা বন্টন বা 
৮৭ | বিভক্ত কল্পা। বিভিন্ন বিভাগ পৃথক পৃথক কাজ করিলে 

বিভাগীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে । ফলে সমগ্র শাসন 

ব্যবস্থা উৎকর্ষ লাভ করিবে । 

রকারের সংকার্ণ অর্থ 
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ক্ষমভা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ 
ইংলগড £__ইংলগ্ডের শাসন ব্যবস্থায় এই নীতি গৃহীত হয় নাই, তথাকার রাণী 

আইন সভার অবিচ্ছেগ্য অংশ, শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং সমগ্র বিচারের 

উতৎ্সরূপে বিবেচিত হন। পরিচালন ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রীসভার সদন্যবুন্দ আইন 

সভার সদ্য এবং আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল । লর্ড সভ। আইন প্রণয়নে অংশ 

গ্রহণ করে, আবার সর্বোচ্চ আপীল আদালতের কাধও করিয়। থাকে । 

মাফিন যুক্তরাষ্র মাকিন শাসনতন্ত্র ক্ষমতা-বিভাজন নীতিকে স্বীকার 
করিলেও পুর্রামাত্রায় ইহাকে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই। সে দেশের রাষ্ট্রপতি 

অনগণের দ্বার নির্বাচিত, আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তথাপি দেখা 

বায় আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রপতির প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে । সিনেটও গুরুতর অপরাধের 
অভিযোগে রাষ্পতিকে পদচ্যুত করিতে পারে। স্থপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত 

আইন এবং রাস্পতি-সম্পার্দিত কার্য শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়া বাতিল করিতে 

পারে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যের আদর্শের ফলে ক্ষমতা-বিভাজন নীতির 

পবিত্রতা অক্ষুপ্ন রাখ! সম্ভব হয় নাই হে 

ভারত £__ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা -স্বতিন্ত্রীকরণ নীতি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয় 
নাই। বাষ্পতি পরিচালন বিভাগের প্রধান, আইনসভার অপরিহার্য অঙ্গ এবং 
বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতারও অধিকারী । পার্লামেণ্টারী শ্াসনপদ্ধতি কেন্দ্রে এবং 

. ব্লাজ্য গুলিতে গৃহীত হওয়ায় মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য এবং আইনসভার নিকট 
দারিত্বশীল। শাসন বিভাগের হাতে জরুরী আইন প্রণয়নের অধিকার আছে। ইহ! 

ছাড়া যদিও নির্দেশাত্মক নীতিতে বিচারবিভাগকে আইনবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্র 
করিবার কথা বলা হইয়াছে, তবুও জেলা-শাসকের হাত হইতে বিচার ক্ষমতা এখনও 

অপসারণ কর? হয় নাই । যাহা হউক, ইহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান যে বিচার বিভাগের 

স্থাতন্্র এবং স্বাধীনতা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য ১ 
মূল্য বিচার £__-সরকারী কার্ধাবলী পৃথক থাকা উচিত, একথা মানিয়! লইলেও 

. খাস্তবক্ষেত্রে সরকারী কার্ধষের সক্ষম বিভাগ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষমতা-স্বতস্ত্রী 
করণ অবাস্তব পরিকল্পন। মাত্র । 

আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার তিনটি পৃথক এবং 

রর না দ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্য নহে । এই তিনটি একই সামগ্রিক কার্ষের 

বিচার একই কার্ধের ৩টি. তিনটি পর্যার বা অংশমাত্র । শান্তি-শৃঙ্খল1 রক্ষা কর! 

755 সরকারের কর্তব্য । এই ব্যাপক কর্তব্যের অপরিহার্ধ 

উপাদান হিসাবে উক্ত তিনটি কার্য সরকারকে সম্পাদন করিতে হয়। 



৩৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

সরকার জীবদেহের সহিত তুলনীয় । জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ 

(২) পরস্পর নির্ভরশীল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগও সেইরূপ 

আীবদেছের বিভিন্ন অঙ্. ঘনিষ্ঠ যোগন্ত্রে আবদ্ধ। তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক- 
প্রত্যঙ্গের মত ৩টি বিভাগ 
পরম্পর সম্বন্ধঘুক্ত ৷ চ্যুত করা অসম্ভব । 

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা ষায় 

কা নিরিহ পৃথকা- কোথাও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। সর্বত্রই 
করণ নীতি সম্পূর্ভাবে আইন প্রণয়নে শাসন বিভাগের নির্দেশ পালিত হয়, শাসন 

০058 বিভাগ আইনসভার বিরতিকালে জরুরী আইন জারী 

করে, এবং উপ-আইন দ্বার আইনসভা! প্রণীত আইনের ফাক পূরণ করিয়। দেয়। 
এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হইলেও কাম্য নয়। বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতার 

উপরেই সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। বিভাজনের ফলে প্রতিযোগিতার 

রা মনোভাব গভিয়া উঠে এবং তাহার পরিণাম মঙ্গলকর 

সম্পূর্ণ ক্ষমতা-বিভাজন নয়। এক বিভাগ অপর বিভাগকে সাহাষ্য না করিলে 

কিরন অচল অবস্থার স্থষ্টি হইবে । উদ্ধাহরণ স্বরূপ বল যাইতে 

পারে, আইনসভা প্রণীত আইন শাসনবিভাগ যদি বিশ্বস্ততার সহিত প্রয়োগ না করে 

এবং বিচারালয় যদ্দি শাসনবিভাগ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রমাণিত অসদাচরণের দণ্ড 

বিধান ন। করে, তাহা হইলে সরকার পরিচালন কর। দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে । 

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা -ত্বতশ্ত্বীকরণ অপরিহাধ 

পা ব্যক্তি- নহে। ইংলণ্ডে এই নীতি গৃহীত না হওয়ার দরুণ 
খ্বাধীনতার অন্য অবশ্ত ইংলগুবাসীর ব্যক্তি-ম্বাধীনতা বিন্দুমাত্র ক্ষুগ্ন হয় নাই ।- 
প্রয়োজনীয় নহে । 

জনগণের সদা-সতর্কতাই স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ । 

তাহা ছাড়া সরকারী বিভাগের সংখ্যা সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে । অনেকে 

বলেন বিভাগ আসলে ৩টি নহে--২টি । তাহারা বিচার 
(৬) 

সরকারী বিভাগের সংখ্য। বিভাগকে শাসনবিভাগের অঙ্গ বলিয়। মনে করেন । 

5০ অব- আবার কেহ কেহ সরকারের ৫টি বিভাগের নির্দেশ দেন 
বক হছে। 

_-(১) ব্যবস্থা বিভাগ, (২) শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, 

€৩) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারীবৃন্দ, (9) বিচার বিভাগ, €৫) নির্বাচকমণ্ডলী । 

মি এই মতবাদে প্রতিটি বিভাগ সমমধাদাসম্পন্ন কিন্তু 
আইনসতা স্বাভাবিক ভাবেই আইনান্ুসারে শাসন এবং বিচার কাধ সম্পন্ন হয় বলিয়। 
অধিক প্রভাবশালী । রর আইনপ্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী ব্যবস্থা-বিভাগের গুরু 

সর্বাধিক । জাতীয় প্রত্তিনিধিসভা হিসাবেও ইহার প্রাধান্য অনস্বীকার্ধ 



সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৩৯ 

পরিশেষে বলা যায়__সম্পূণ ক্ষমতা-ম্বতত্ত্রীকরণ অবাঞ্ছিত বিবেচিত হইলেও ইহার 
'আংশিক প্রয়োগ .সমর্থনযোগ্য । আংশিক প্রয়োগ বলিতে বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য 
42 4 ্বাধীনত1 বোঝায় । বিচারবিভাগ যদি আইন 
স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরি- অথবা শাসন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তাহা হইলে 
কার্য উপাদান । তাহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না। 
প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারকগণের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর? হয় | 

বিভিন্ন বিভাগের কার্ধাবলী ও সংগঠন 

ব্যবস্থ! বিভ্ঞাগ (76551515605 ) 2 কার্ধাবলী (€ হা 15061015 ) 

স্থশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ রচনার জন্য আইন প্রণয়ন করণ ব্যবস্থা বিভাগের 

প্রধান কাষধ। অলিখিত শাসনতন্ত্রেরে দেশ ইংলগ্ডে 
(১) 

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাধ (যুক্তরাজ্যে ) পার্লামেন্ট সাব্ভৌষ ক্ষমতার অধিকারী । 
ইহা যে কোন আইন-প্রণয়ন অথবা বাতিল করিতে পারে, 

অপর পক্ষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বার! 

সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক দেশেই ব্যবস্থাপক সভ। সময়োপযোগী নৃতন আইন প্রণয়ন করে 
এবং পুরাতন আইনগুলিকে সংশোধন অথবা বাতিল করিয়। থাকে । 

সরকারের আয়ের উৎস, পরিমাণ এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ব্যবস্থাপক 

সভা নির্ধারণ করে। সরকারের আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আইনসভার 

পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে । কর ধার্য করা এবং ব্যয়-বরাদ' 

নান মঞ্জুর করার একক অধিকার আইনসভার । জনগণের 

প্রতিনিধিদের সম্মতি ব্যতীত *গণতান্ত্রিক দেশে কর আদার 

করা যায় না] এবং আদায়ীকৃত অর্থ ব্যয় কর যায় না। 

মন্ত্রীপরিষদ-শাসিত দেশে আইনসভ1 মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে । মন্ত্রিগণ 

ক্মাইনসভার সভ্যগণের মধ্য হইতেই সাধারণতঃ নিযুক্ত হন। আইনসভ। প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিয়া এবং নিন্দাস্থচচক অথবা অনাস্থাজ্ঞাপক 

টিকার কাধ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়! মন্ত্রীভাকে সংযত রাখে । রাষ্্রপতি- 

শাসিত দেশেও নিয়োগ এবং চুক্তিঅন্গমোদন প্রভৃতি 

শাসন বিভাগীয় কাধ ব্যবস্থাপক সভ। করিয়া থাকে । 



৪০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

ব্যবস্থাবিভাগ বিচার বিষয়ক কাধও সম্পাদন করে। ইংলগ্ডের (যুক্তরাজ্যের ) 

হাউস্ অব লর্ডস্ সর্বোচ্চ আপীল আদালত । ভারতীয় 
(৪) বিনীত পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি, স্থপ্রীমকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি 

উচ্চপদ্াধিকারীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করে । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চ কক্ষ-_সিনেট অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করে । 

কোন কোন দেশে আইনসভ! সাধারণ আইনের মত শাসনতত্ত্রের সংশোধন 

করিতে পারে, যেমন ইংলগু। ভারতীয় পার্লামেণ্ট 

সংবিধান টা কায বিশেষ পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের অধিকাংশ ধার1 পরিবর্তন 

করিতে পারে । অনমনীয় শাসনতস্ত্রেরে দেশ মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উজ্েখযোগ্য ভূমিকা 

রহিয়াছে । 

আইনসভা সর্শ্রেণীর জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত । এখানে জনমতের 

সত্যকার প্রতিফলন হওয়া সম্ভব । বিভিনন সমস্যা 

সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকষণ কর এবং জনগণের অভাব 
অভিযোগ পেশ ,করা হইল আইন সভার অন্ততম 
প্রধান কর্তব্য 1 

আইনসভার গঠন ( 0026917555801012 01 01) 1:5€1515 0016 )--ব্যবস্থাপক 

সভার সংগঠন সর্বত্র একরূপ নহে । কোন রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা এক পরিষদ 

(৬) 
অন্যান্য কাধ 

টি রিটন বিশিষ্ট (001510806191), আবার কোথাও দুইটি পরিষদ 

অখবা ছুইটি কক্ষ লইয়া লইয়া ব্যবস্থাপক সভা৷ গঠিত হয় (91০98706151) | দিকক্ষ 
গঠিত কইতে পারে । 

বিশিষ্ট আইন সভার প্রথম কক্ষটিকে নিয় পরিষদ (7,০৮০ 

(019001027 ) এবং দ্বিতীয়টিকে উচ্চ পরিষদ (0790561: 00139817067 ) বলা হয় । 

সবত্রই নিয়কক্ষের সদস্যগণ জনগণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন | উচ্চ কক্ষের 

সদস্তগণের নির্বাচন ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম । যেমন ইংলগ্ডে (যুক্তরাজ্যে ) 
শ্রাউস অফ লর্ডসের অধিকাংশ সদস্যই বংশানুক্রমিক অধিকারে আসন লাভ করেন । 

মাকিন সিনেটের সদস্যগণ জনসাধারণ দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতীয় 

রাজ্যসভার ১২ জন সদন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত এবং বাকী সদস্যগণ রাজ্য 

বিধানসভাগুলির দ্বারা নিবধাচিত হন। দ্বিপরিষদ-বিশিষ্ট ব্যবস্থাপক : ভার 
স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা কর হইয়াছে। যুক্তিগুষ্জি নিয়ে 
আলোচিত হইল । 



সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৪১ 

“পক্ষে যুক্তি (05856 £0 7$০8752£518579 )__দ্বিতীয় পরিষদের অবস্থান প্রথম 

(2) পরিষদকে সংযত রাখিতে সহায়তা করে । পরামর্শ অথবা 
উচ্চকক্ষ নি্নকক্ষের বাধাদানের কেহ নাই-_-এই জাতীয় ধারণ! নিয় কক্ষকে 

বিভিন্ন নিঃশঙ্ক করির। তোলে । ফলে ক্ষমতার অসঘ্যবহারের প্রবৃতি 
জাগে । দ্বিতীয় পরিষদ, থাকিলে প্রথম পরিষদ স্বীয় আচরণকে নিয়ন্ত্রিত কবিবে। 

ৰা প্রথম পরিষদ বিশেব বিচার বিবেচন না করিয়। হঠকারিতা। 

দুইটি পরিষদ থাকার ফলে বশে বিল প্রণয়ন করিতে পারে । দ্বিতীয় পরিষদে উক্ত 

রে নি প্রশমন বিলের আলোচনাকালে ক্রটিগুলি ধরা পডে। তাহার 

ফলে সংশোধনের অবকাশ পাওয়] যায় । 

উচ্চকক্ষে কোন একটি বিল পুনবিবেচিত হওয়ার ফলে যে অতিরিক্ত সময় 
রা অতিবাহিত হয় তাহার মধ্যে জনমত গঠন করিবার 

দ্বিতীয় পরিষদ জনমত সময় মেলে । জনমতের গতি প্রকৃতি নিক্কক্ষের পরবর্তী 
পঠলে সহা়তা করে।  কাখক্রমের নিদেশ দেয় ।' 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উচ্চ কক্ষের সাম্তগণ নিয় কক্ষের 

রি সভ্যবৃন্দের তুলনায় অধিকতর অভিজ্ঞত! এবং যোগ্যতা 

উচ্চা পরিষদে সদন্তবৃন্দের সম্পন্ন । তাহার নিয্নকক্ষের সদস্তগণের উপর শুভ 'প্রভাব 

যোগ্যতাই উচ্চ কক্ষের সবা- বিস্তার করেন । ইহার ফলে নিম্নকক্ষের উগ্র গণতান্ত্রিকতা 
পেক্ষা! উল্লেখযোগ্য সমর্থন । 

খব হয় এবং শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে । 

উচ্চ পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ব1 স্বার্থের প্রতিনিধি প্রেরণ কর সম্ভব 

রি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বল যাইতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ 

উচ্চ পরিষদ বিশেষ প্রতি. বিধান পরিষদে স্থানীয় স্বায়ভ্রশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ, 
দিনত শিক্ষকবৃন্দ এবং স্নাতকগণ প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে 
পারেন। আবার উচ্চপরিষদেই উপযুক্ত অথচ নির্বাচন ছন্দে অবতীর্ণ হইতে 

অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে মনোনীত সদন্য হিসাবে স্থান দেওয়া যায় । ভারতবর্ষে কেজ্ে 

রাষ্পতি এবং রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালগণ উচ্চকক্ষে কিছু সংখ্যক সদম্য মনোনীত 

করেন । 

গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আইনসভার দায়িত্ব এবং 

উ রা ফলে নিয় কর্তব্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইনসভাকে 
কক্ষের দায়িত্বভার কিছুটা বর্তমানে বহুবিধ কাধ করিতে হয়। এই জাতীয় 

ইত পরিস্থিতিতে উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়ত1 অনম্বীকাধ। 

অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কমূলক বিলগুলি উচ্চপরিষদই উত্থাপন এবং আলোচন] করিতে 



'৪২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

পারে। ইহাতে নিম্ন পরিষদের কিছুট] সময় ঝাচিয়] ষায়, যাহার ফলে অধিকতর 

গুরুত্বপূর্ণ দিকে তাহা মনোনিবেশ করিতে পারে । 

যুক্তরাষ্রীয় শাসন ব্যবসায় উচ্চ পরিষদ রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষার নিমিত্ত 
অপরিশ্াধ ৰলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা অঙ্গরাজ্যঞলির 

যুক্তবাস্ীয় ব্যবস্যাঘ উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি লইয়! গঠিত । এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়পরিষদের 

বিশিষ্ট ভূমিকা বহিয়াছে | মাধ্যমে জাতীয় এঁক্যের ধারণ এবং উচ্চ কক্ষের মাধ্যমে 

আঞ্চলিক স্বাতস্ত্র্যের ধারণ। কাধকরী হয় |/ 

এ বিপক্ছে যুক্তি € 0552 25911)96 1310910619119া। ) : ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক 

রাষ্ুবিজ্ঞানীগণ ছ্বিপরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন । 

উচ্চ পরিষদ যদি নিম্ম পরিষদের সহিত একমত হয় 
(১) 

দ্বিতীয় কক্ষ অপ্রযোজনীয । তাহ হইলে ইহা বাহুল্যমাত্র; আর যদি ইহার সহিত 

নিম্নপক্ষের মতবিরোধ ঘটে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিতরূপে 

ক্ষতিকারক । 

দুইটি পরিষদ থাকার ফলে একটি বিল লইয়! উভয় পরিষদে আলাপ আলোচনা 

চলে। ইহাতে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে অহেতুক জটিলতার স্থষ্টি হয় এবং অবাঞ্চিত 
মি বিলম্ব ঘটে । কোন একটি আইন- অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 

ইহা জটিলতা, বিলম্ব এবং বিবেচিত হওয়া সত্বেও, তাডাতাডি পাশ করান সম্ভব 

ব্যয় বালের প্রশ্রয় দের। . হয় না। ইহা ছাভা, ছুইটি পরিষদ রাখার জন্ত 
ব্যয়ভারও বৃদ্ধি পায়। এই অর্থ অধিকতর প্রয়োজনীয় কাষে ব্যয়িত 

হইতে পারে । . 

বিভিন্ন দেশের উচ্চকক্ষের সংগঠন আলোচনা করিলে দেখা বায়- _কায়েমী 

স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্যই ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 

উচ্চপরিষদ টন স্বার্থ ইনার সদস্যগণ সংরক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন বলিয়। তাহারা 

ও সংরক্ষণণীল মনোভাবের  সাম্যবিধায়ক প্রস্তাব অথবা প্রগতিমূলক পরিকল্পনার 

2 , বিরোধিতা করিয় থাকেন । 

একটি মাত্র কক্ষ থাকিলে অবিবেচনাপ্রস্থুত আইন প্রণীত হইতে পারে-_এইব্ূপ 
রি অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা । বহু আলাপ-আলোচনার ফলেই 

নিম্মপক্ষের বিরুদ্ধে হঠকাবিতা'র আইনের উদ্ভব হয় । ইহা সত্বেও আইনের মধ্যে যদ্দি ত্রুটি 

জিডিরোরিভিডিহান থাকিয়া যায় তাহা হইলে প্রায় সর্বত্রই পরিচালন বিভাগীয় 
প্রধান € 8২5০001৬৬17524 ) “ভেটে? প্রয়োগ করিতে পারেন । এমত অবস্থায় 

দ্বিতীয় পরিষদের উপযোগিত। সম্বন্ধে স্বভাবত:ই সন্দেহ জাগে । 
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যুক্তরাষট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র এবং যুক্তত্রান্তীয় 
নৈ বিচারালয়ের সাহায্যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্য রক্ষার ব্যবস্থা 

ুক্তরাষ্থীয় শাসন ব্যবস্থায় ইহা কর] হয়। কাজেই উচ্চপরিষদ তথায় অপরিহার্য 

3555505 বিবেচিত হয় না। ইহা ছাড়া বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ 

কক্ষের কার্ধকলাপ লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় ষে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থের ব্যাপারে ইহ। 

মোটেই সচেতন নয় । 

দুইটি পরিষদ থাকিলে দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িবে 

“ভিপরিষদ রা দায্িত্বহীন। এবং একে অন্তের উপর দোষারোপ করিয়া দায়িত 

হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিবে। বিভক্ত দায়িত্ 
দায়িত্বহীনতার নামান্তর | 

গণতান্ত্রিক দেশে নিয়কক্ষ অবশ্যস্তাবীভাবে অধিকতর ক্ষমতার অধিকার পাইবে । 

(৭) জনপ্রতিনিধি সভ1 হিসাবে ইহা সত্যই অপরাজেয় । 

নিম্ন পরিষদকে নিয়ন্ত্রণকবিবার উচ্চ কক্ষ ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। শ্ায় 

সামর্থা উচ্চ পরিষদের নাই। সব গণতান্ত্রিক দেশে নিয্কক্ষ উচ্চকক্ষের তুলনায় অধিকতর 
ক্ষমতা ভোগ করে । 

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করিতেই হয়, তাহ! 

হইলে তাহার সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে । নিম্নকক্ষের অপূর্ণতা উচ্চ 
উচ্চকক্ষের কার্বকাবিতা কক্ষ মারফণ পূর্ণ করিতে হইবে । নিয়কক্ষে সাধারণভাবে 
সামাজিক স্বীকৃতি এবং বিশেষ দক্ষত1 ব। যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে । যদি দক্ষ 

নিস শাসক, বিবেচক রাজনীতিবিদ্ প্রভৃতিকে লইয়া উচ্চ পরিষদ 

গঠিত হয়, তাহা হইলে ইহার সামাজিক সমর্থন মিলিবে। উচ্চ পরিষদের প্ররুত 
ক্ষমতার উৎস শাসনতন্ত্রের ধার] নয়, তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠ। | 

শাসন বিভাগ (70০ চয5০511৮6 

“কার্ষাবলী 25 আইনের উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল সামাজিক পন্রিবেশ 

রচন1 করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের । আভ্যন্তরীণ শাস্তি- 

আইন নন প্রয়োগ শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য পুলিশবাহিনী এবং অন্যান্ত 
করাই শাসন বিভাগের বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ কর! এবং হাজত 

টি জেলখান। প্রভৃতি পরিচালন। করা শাসন বিভাগের কার্য । 

তিনটি বিভাগের মধ্যে একমাত্র শাসন বিভাগের সহিত জনগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ট এবং 

ইহার দক্ষত1 এবং সততার উপরেই রাষ্ট্রের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে । 
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রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধানের ভার শাসন বিভাগের হস্তে ন্যত্ত। এই উদ্দেশ্টে 
যী শাসন বিভাগই স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর নিয়োগ 

সেনাবাহিনীর সংগঠনের এবং পরিচালন কার্য সম্পাদন করে । যদিও যুদ্ধ ঘোষণা 

দায়িত্ব শাপন বিভাগের । এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ভার আইন সভার হস্তে থাকে, 
তবুও উভয় ব্যাপারেই শাসনবিভাগকে অগ্রণী হইতে হয় । 

রা অন্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থা"ন এবং সেই 

কূটনৈতিক কাবাদি উদ্দেস্টে তথায় ব্াষ্্রদূত নিরোগ, অন্য রাষ্ট্র হইতে দূত 
বাদি ন্ভার সরা গ্রহণ, নৃতন রাষ্ট্র বা সরকারকে স্বীকৃতি জ্ঞাপন প্রভৃতি 
দন করে। 

কাধ শাসনবিভাগই করিয়া থাকে । 

যদিও কর ধাষধ এবং ব্যয়বরাদ্দ আইন সভাই করিয়! 

টার রর আদামীরুত থাকে, তবুও কর ধার্ধের প্রস্তাব এবং ব্য বরাদ্দের 

অর্থ ব্যয়_শীাসন বিভাগের দ্রাবী শাসনবিভাগের তরফ হইতেই আসে । তাহা ছাভা 

০০০০০১০ কর আদায় এবং বিভিন্ন খাতে ব্যায় শাসনবিভাগই 

করিয়। থাকে । 

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত ব্যবস্থায় শাসনবিভাগই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান 
করে, স্থগিত রাখে এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা! 

আইন টিন নানাবিধ. ভাঙ্গিয়া দিতে পারে । ইহা ছাভা মন্ত্রিগণ প্রত্যক্ষভাবে 

কার্ধ শাসনবিভাগ করিয়া আইন প্রণয়ন কার্ষে অংশ গ্রহণ করেন । রাষ্পতি- 

8 শাসিত ব্যবস্থাতেও শাসনবিভাগ পরোক্ষভাবে আইন 

প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করে । কার্ধতঃ আইনের খপডা শাদনবিভাগের নিকট হইতেই 

আসে । জরুরী প্রয়োজনে শাসনবিভাগ জরুরী আইনও জারী করিয়1 থাকে । 

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসনকত্তৃপক্ষের দ্বার! 
মনোনীত হন। ভারতবর্ষে রাষ্্পতি সুঞ্গীমকোর্ট এবং 

পান আভা হত্তেবিচার হাইকোটের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। আবার 
বিভাগীয় কিছু ক্ষমত! চ্যন্ত পরিচালন বিভাগীয় প্রধানের হাতে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত 

মা? অপরাধীকে মানা করিবার, তাহাদের শাস্তির পরিমাণ 
কমাইয়] দিবার অথবা শাস্তি স্থগিত রাখিবার অধিকার থাকে । ভারতবর্ষে রাষ্টপতি 

এবং রাজ্য পালগণ অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করেন । 

ভারতবর্ষে জেলা-শাসক জেলার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিয়া 
থাকেন । 
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বর্তমান যুগে সর্বত্রই পুলিশীরাষ্ট্রের ধারণ! বর্জন করা হইয়াছে তাহার পরিবর্তে 

সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণ! প্রসার লাভ করিয়াছে । প্রতি রাষ্ট্র আধুনিককালে 
নানাবিধ সাম্য বিধায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে, 

শিল্পসমূহের জাতীয়করণ কর হইতেছে । রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র 

বিস্তৃত হওয়ার অর্থ শাসনবিভাগের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা 

বুদ্ধি পাওয়।) কেন না রাষ্রের এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ শাসনবিভাগের মাধ্যমেই 

সংঘটিত হয়। //৮ 

শাসন বিভাগের 

অন্যান্য দায়িত্ব 

বিচার বিভাগ (7076 71%0151925 ) 

“/কার্ধাবলী £ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি্র অথবা ব্রাষ্ট্রের বা সরকারের সহিত ব্যাক্তির 

বিরোধ বিচারালয়ের দ্বারাই নিষ্পত্তি করা হয়। আইন- 

আঠভিতি নি অনুসারে সত কতৃক রচিত আইনগুলিকে যথাযথভাবে প্রক্মোগ 
বিবাদের নিষ্পত্তি করা বিচার- করার দাগিত্ব আদালতের । এই আইনের পাহায্যে 

ডিউক আগালত একদিকে যেমন ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিবাদের 

মীমাংসা করে, অন্যদিকে তেমনি শাসনবিভাগ কর্তৃক অভিযুক্ত আপামীর বিচাব্র করিয়া 

শাভিবিধান অথবা মুক্তিদান করিয়া থাকে । 

আদালত অথব1 বিচারককে আইনের ব্যাখ্যাকতা বলিয়া অভিহিত কর! হয় । 

২) প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করিয়া 

প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা বিচারপতিগণ সেইগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।। 

বিচার বিভাগের অস্ততম কায। পরিবতিত পরিস্থিতিতে বিচারকগণ একই আইনের ্যাখ্যা 
করিয়া নৃতনতর অর্থ আরোপ করেন । 

কোন বিরোধের মীমাংসা প্রচলিত আইনের পাহাত্য্য সম্ভব না হইলে 

রহ বিচারপতিগণ কখনও বিচার করিতে অসম্মত হন ন]। 

বিচারপতিগণ অনেক সময় তাহারা যদি দেখেন যে কোন বিষয় প্রচলিত আইনের 

সদ তন. গণ্তীর অন্তভু্তি নয় তাহা হইলে তাহার! বিখেক এবং 
হ্াায়বোধ অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন । এইভাবে 

বিচারকগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নূতন আইনেরও স্ষ্টি করেন । 
বিচার বিভাগকে গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিম্বাধীনতার রক্ষক বলিয়া! বিবেচনা করা 

হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ অথবা আইনসভা সংবিধান কতৃক স্বীকৃত অধিকার যদি 
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লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে নাগরিক আদালতের নিকট বিচার প্রার্থন। করিতে পারে। 

রে কোন ভারতীয় নাগরিক যদি মনে করে যে, তাহার 

নাগারক্ষগণের' অধিকার. সংবিধান প্রদত্ত অধিকার আইন অথবা শাসন বিভাগীয় 

রি কাধের দ্বারা ক্ষুগ্ন হইয়াছে; তাহা হইলে সে কর্তৃপক্ষের 

বিরুদ্ধে আদালতে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে । 

যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র ্ঘম আইন বলিয়া] বিবেচিত হয় । এই শাসনতত্ত্রের মাধ্যমে 

কেন্দ্র এবং রাজ্যের কর্মক্ষেত্র সুনিদদিষ্ট কর হয়। উভয় কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক 

রি স্বাধীনতাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । কেন্দ্র এবং 

শীননতশ্ত্রের ব্যাখ্যাকা রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিরোধ উপস্থিত হইলে, 

হিসাবে আদালতের স্বর্ণা যুক্তরাদ্রীয় আদালত শাসনতন্ত্র যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়। 

এই জাতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়] থাকেন । এই কারণে যুক্তরাষ্ত্ীর শাসন ব্যবস্থায় 

একটি নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্্রীয় আদালত অপরিহাধ ; মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ প্রভৃতি 

রাষ্ট্রে স্ুগ্রীমকোর্টের অনুরূপ ভূমিকা রহিয়াছে । 

(৬) ভারতবর্ষে সুপ্রীমকোর্ট আইনসংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্টপতির 

পরামর্শ দান আবেদনক্রমে পরামর্শ দান করিয়া থাকে । রর 

রি বিচার বিভাগের সংগঠন (0265085866020 ০0£ 011010191গ ) 2 গণতান্ত্রিক 

দেশে ব্যক্তিত্বাধীনতার সদ1-সতর্ক প্রহরী হিসাবে বিচার বিভাগের উপর সর্বাধিক 

গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিচারকগণের দক্ষতা এবং 

দা টা নিরপেক্ষতাই হইল কোন একটি শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব 

স্বাধীনতা! । বিচারের মাপকাঠি । বিচারকগণের হ্যায় এবং পক্ষপাত- 

শূন্ত বিচারের উপরেই গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করে। 

এই জন্য প্রয়োজন বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা । যদি শাসনবিভাগ বিচারবিভাগকে 

নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে বিচারকগণের নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা 

যায় না। উপযুক্ত বেতন এবং কার্ধকালের স্থায্িত্ব, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার 

ব্যাপারে অপরিহাধ । « 

অধিকাংশ দেশেই উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসন-কর্তৃুপক্ষ কতৃক 

নিযুক্ত হন। মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি স্থপ্রীম 

ররর কোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন । ভারতবর্ষে 

বিচারক নিয়োগ রাষ্পতি প্রধানধমাধিকরণ এবং মহাধর্মীধিকরণের 

বিচারপতিগণকে নিধুক্ত করিয়! থাকেন । অবশ্ঠ ভারতীয় 

শাসনতন্ত্র বিচারপতিগণের কি কি যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় তাহার উল্লেখ কর! 



সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৪৭ 

হইয়াছে । বিচারকগণ নিযুক্ত হইবার পর একটি নির্দি বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল 

থাকেন। সাধারণতঃ শাসনবিভাগ যথেচ্ছভাবে তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারে 
ৃ না। চাকুরীর সতাদ্দির এই নিশ্চয়তা এবং কাধকালের 

তাহারা কাষকালের 

স্থারিত্ব নন্বন্ধে হুনিশ্চিত।  স্থারিত্ব থাকার ফলে বিচারবিভাগ শাসনবিভাগের 
" প্রভাবাধীন না থাকিয়া পক্ষপাতশৃহ্য বিচার করিতে 

পারে। ভারতবর্ষে প্রধান ধর্মীধিকরণ এবং মহাধর্মীধিকরণের বিচারপতিগণ এইরূপ 

নিরাপত্তা! ভোগ করেন। 

বিচারপতি নিয়োগের অপর ছুইটি পদ্ধত আছেঃ (কে) বিচারপতিগণ 

আইনসভার দ্বারা নিধাচিত হইতে পারেন । কিন্ত এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রুটি 

এই যে ইহার ফলে আইনসভা বিচারবিভাগের উপর অবাঞ্চিত প্রভাব বিস্তার 

করিতে পারে । 

টা হা (খ। বিচারপতিগণ অপরপক্ষে জনগণের দ্বার! 
নিয়োগের পদ্ধতি ক্রটিবহুল প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন । কিন্তু ইহার 

ফলে বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলাদলি 

দেখা দিবে। তাহা ছাড়া সাধারণ ফ্টাটদাতার পক্ষে সুযোগ্য বিচারপতি নিয়োগ 
কর) মোটেই সম্ভব নয়। নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা এবং আইনের জ্ঞান__-এইগুলি 
হইল বিচারকের যোগ্যত1 বিচারের মাপকাঠি । এইগুলি যাচাই করিবার মতে! 

বুদ্ধি বা জ্ঞান সাধারণ ভোটারের থাক। সম্ভব নয় ৮ 

॥ সারাংশ ॥ 

সংকীণ অর্থে সরকার বলিতে শুধু শাসনবিভাগকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে 

সরকার বলিতে আইনসভা, শাসনকর্তৃুপক্ষ এবং বিচারবিভাগ এই তিনটিকে' 
একত্রে বোঝায় । 

ক্ষমতাঁবিভাজন নীতিতে বলা হয় যে সরকারের তিনটি কাধ্য, যথা আইন 

প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার তিনটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া! উচিত । 

এই তিনটি বিভাগ পৃথক পৃথক ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত হইবে এবং পরস্পর 

স্বাধীনভাবে কাধ করিবে । একই ব্যক্তির হস্তে একাধিক ক্ষমতা স্যণ্ত থাকিলে 

; ক্ষমতার অসদ্যবহার হইবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ বিনষ্ট হইবে । 
এই নীতির সমালোচন1 প্রসঙ্গে বলা হয় যে তিনটি বিভাগের সম্পৃ 

পৃথকীকরণ সম্ভব নয় এবং সম্ভব হইলেও কাম্য নয়। এই তিনটি বিভাগ এইরূপ 



৪৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক করার প্রয়াস ব্যর্থ হইতে 

বাধ্য । তাহা ছাড় এই তিনটি বিভাগের সহযোগিতার উপরেই সরকারের 

দক্ষতা] এবং সাফল্য নিভর করে। তবে গণতান্ত্রিক দেশে বিচার বিভাগের 

স্বাধীনত? রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্থিত হয় । 

আইনসভার কার্ধ (১) আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন করা, (২) সরকারী 

আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) শাসক সম্প্রদায়কে সংযত রাখা, (৪) বিচার 

বিভাগীয় বিশেষ কৃরব্য সম্পাদন করা, €৫) শাসনতত্ত্রের সংশোধনে অংশ গ্রহণ 

করা, (৬) জনগণের অভাব অভিযোগ শাসকবগের কর্ণগোচর করা । 

আইনসভার সংগঠন -ব্যবস্থাপরিষদ একপরিষদ অথবা ছি-পরিষদবিশিট 

হইতে পারে । দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার স্বপক্ষে বলা হয় যে, ইহা (১) এক কক্ষের 

স্বৈরাচার রোধ করে, (২) স্থচিন্তিত আইন প্রণয়নে সাহায্য করে, ৩) 

যোগ্য ব্যক্তির মনোনয়নে সন্ভায়ত1 করে, (৪) যুক্তরান্্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্রাজ্যগুলির 

অধিকার রক্ষা করিয়া! থাকে, €₹) জনমত গগনে সাহায্য করে । 

এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলা ধায় যে (১) ইহা ব্যয়বহুল এবং আইন প্রণয়নে 

অযথা বিলম্ব ঘটায়; (২) নিম্পপরিধদের সহিত একমত হইলে উচ্চ পরিষদ 

বাহুল্যমাত্র, দ্বিমত হইলে ইহা নিশ্চিতরূপে ক্ষতিকারক; (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 
অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ শাসনতন্ত্র এবং বিচারালরের দ্বার! সংরক্ষিত হয়, কাজেই তথায় 

উচ্চপরিষদ অপ্রয়োজনীয় ; (৪) গণতান্ত্রিক দেশে নিয়কক্ষকে সংযত করিবার সামর্থ্য 

উচ্চকক্ষের নাই। 

শাসনবিভাগের কার্য ৫১) আইনসভা প্রণীত আইন অন্রসারে আভ্যন্তরীণ 

শাস্তি-শৃঙ্খল1! বজায় রাখা এবং ততুদ্দেশ্তটে পুলিশ বাহিনী এবং অন্যান্য বিভাগ 

সংগঠন করা, (২) বৈদেশিক সম্পর্ক নিব্পণ করা, (৩) নিরাপত্ত। বিধানের জন্য 

সামরিক বাহিনী গঠন এবং পরিচালন! করা, (৪) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কিছু 

কার্ধ কর! এবং প্রয়োজনবোধে জরুরী আইন জারী করা, (৫) বিচার সংক্রান্ত 

কাধ সম্পাদন কর। এবং ৬) সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে বহুবিধ কল্যাণজনক কাধ 

পরিচালনা করা । 

শাসন বিভাগের গঠন £-_ইংলগু (যুক্তরাজ্য ), ভারতবব প্রভৃতি দেশে একজন 

রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন । তিনি কিন্ত আসল শাসক নহেন। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা 
আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রীমগুলীর হস্তে থাকে । 

আবার মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগীর সমুদয় কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে স্তস্ত। 

তিনি জনগণের বার পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন । 



সরকারের বিভিন্্র বিভাগ ৪৯ 

বিচার বিভাগীয় কার £_€১) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইনকে প্রয়োগ করিয়া 
বিরোধের নিষ্পত্তি করা এবং অপরাধীকে দগুদান করা, (২) প্রচলিত আইনের 

ব্যাখ্যা করা, (৩) নূতন আইন ্থষ্টি করা, (৪) শাসনতস্ত্রের চরমতা৷ অক্ষুপ্রী রাখিয়া 
যুক্তরাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্যকে নিজস্ব সীমার মধ্যে সংযত রাখা, (৫) গণতান্ত্রিক 

দেশে ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা করা । 
শ্তায় এবং পক্ষপাতশূন্ত বিচারই গণতাক্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ। বিচারবিভাগের 

স্বাতন্ত্্য এবং স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থ। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে করা! হয় । ও 

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিচারপতিগণ শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষুক্ত হন। আইন 
সভার দ্বারা অথব। জনগণের ভোটে বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা! বাঞ্ছিত নয়। 

উপযুক্ত মাহিনা এবং কাধকালের স্থায়িত্ব বিচারকগণের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা 

বজার রাখিবার একমাত্র উপায় । 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 
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সরকাতরর কি কি বিভাগ আছে? তাহাদের কাধ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 

[ সারাংশ-_পৃ্ঠ। ৪৭-৪৯ ] 
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ক্ষমতা বিভাজন নীতি বিশদভাবে আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮ ] 
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ক্ষমতা বিভাজন বলিতে কি বোঝ? ভারতীয় শাসনতত্ত্রে এই নীতি কি পরিমাণে প্রযুক্ত 
হইয়াছে তাহা আলো চন! কর । [ পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭ ] 
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দ্বি-পরিষদ বিশি্ আইনসভার পক্ষে ষে সকল যুক্তি আছে তানা আলোচনা কর । [পৃষ্ঠা ৪১] 
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«আইন প্রণয়নই আইনসভার একমাত্র কাজ নহে ।” গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভা আর কি 

কি কর্তব্য সম্পাদন করে ? | [ পৃষ্ঠা ৩৯ ] 

ঘড]7%6 %:8 059 1010061010৪ ০0? 69 01018: 72 156 8৪ 16৪ 10000165009 10 2 

01970700780 ? 

বিচার বিভাগের কার্য কি কি? গণতান্ত্রিক দেশে বিচার বিভাগের গুরুত্ব কিরূপ ? 
[ পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬ ] 



ষ্ঠ অধ্যায় 

সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী 

(10116512176 70105 0 (০0৮21028210) 

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই মৌলিক উপাদানে গঠিত। কিন্তু সর্বত্র সরকারী সংগঠন 
এক বূপ নহে । দেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিবেশ, জনগণের জীবনাদর্শ ইত্যাদি 

সরকার গঠনে সমধিক প্রভাব বিস্তার করে । 

রাষ্্রবিজ্ঞানের জনক ত্যারিষ্টটুূল দুইটি নীতির ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থার শ্রেণী 

বিন্তাস করিয়াছেন । প্রথমতঃ শাসনের উদ্দেশ্কে মানদগ্রূপে ধরিয়া তিনি 

সরকারকে ছুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন-_ 

স্বাভাবিক এবং বিরুত সরকার। যে শাসন ব্যবস্থার 

লক্ষ্য জনসাধারণের মঙ্গল, তাহাকে তিনি “স্বাভাবিক”, আখ্যা দেন। আর ষে 

সরকার শাসকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিচালিত হয় তাহাকে তিনি “অস্বাভাবিক” ব1 
“বিকৃত; বলিয়া অভিহিত করেন । 

দ্বিতীয়তঃ শাসকের সংখ্যা অনুসারে তিনি উপরিউক্ত দুইটি প্রধান শ্রেণীর 

প্রতিটিকে তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করেন । স্বাভাবিক সরকার একজন, অল্প কয়েক- 

জন অথব1 বহুজনের দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহা যথাক্রমে রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র 

এবং “পলিটি” নামে অভিহিত হয়। এই তিনটি শ্রেণীর বিকৃতরূপ হইল যথাক্রমে 
স্বেরতন্ত্র, ধনিকতম্ত্র এবং গণতন্ত্র । 

আযারিষ্টটুলের শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত সরল । বর্তমানে মিশ্র এবং জটিল শাসন 

ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নহে । 

আধুনিক যুগে সরকারকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। রাষ্ট্র 
পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব যখন একজনের হস্তে থাকে, তখন তাহাকে একনায়কতন্ত 

আধুনিক সরকারের শ্রেণী. আখ্যা দেওয়া হয়। অপরপক্ষের রাষ্ীয় ক্ষমতা যখন কোন 
বিভাগ; একনায়ক তন্ত্র একজন ব্যক্তির উপর গ্তস্ত না থাকিয় সর্বসাধারণের হস্তে 

০০০4 থাকে, তখন সেই শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় গণতন্তর। 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে আবার ছুইটি নীতির ভিত্তিতে কয়েকটি উপশ্রেণীতে 

বিভক্ত করা হইয়া! থাকে, প্রথম নীতিটি হইল কেন্দ্র এবং অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্কের 

আরিষউটুলের শ্রেণী বিভাগ 
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প্রকৃতি । যখন সমগ্র দেশের শাসন একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ছ্বার। 

পরিচালিত হয় এবং আঞ্চলিক সবকারগুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের অধীনস্থ থাকে, 

তখন তাহাকে বলা হয় এককেন্দরিক সরকার (0012 30561021702106 ) 1 

হিরা অপর পক্ষে যে শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক 

রাষ্ট্র এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সরকার উভয়েই নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকান্নী 
এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রধান তাহাকে যুক্তরাত্রীয় সরকার 

(5596191 (০৬০10000610) নামে অভিহিত কর] হয় । 

দ্বিতীয় নীতিটি হইল আইন সভার সহিত শাসন বিভাগের সম্পর্কের স্বরূপ ৷ 

যে সরকারী ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাহার কার্ধাদির জন্য আইন সভার নিকট 

দায়িত্বশীল নহে, তাহাকে বলা হয় রাষ্্পতি-শাসিত 

খা ৮ সরকার । এইরূপ শাসন ব্যবস্থায় জনগণের দ্বার! 
নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতার 

অধিকারী হন। তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধান শাসক । তিনি অথবা 

তাহার অধীনস্থ মন্ত্রীবর্গ আইন সভার সদস্য নহেন। তাহার! আইন সভার নিকট 

তাহাদের অনুশ্ুত নীতি বা কাধাবলীর জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন ॥ 

অপর পক্ষে, বাষ্্র পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা যখন আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল 

মন্ত্রীপরিষদের উপর ন্থন্ত থাকে, তখন তাহাকে বল। হয় পার্লামেপ্টারী শাসন অথব। 

মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার অথবা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা । মন্ত্রী-পরিষদ-শাসিত 

সরকারের শীর্দেশে কোথাও থাকেন একজন রাজা বা 

08 এ রে রাণী। তাহার অধিকার বংশানুক্রমিক | এইরূপ সরকার 

প্রজাতন্ত্র । সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (110015597. 2/0009:0105 ) অথবা 

নিয়মতান্ত্রিক রীজতন্ত্র ( 09790105099581] 10708০25 ) নামে অভিহিত । 

আবার কোথাও মন্ত্রীপরিষদ শাসিত রাষ্ট্রের শীর্ষস্থাণের জনগণের দ্বার] নির্বাচিত 

একজন রাষ্ট্রপতি অধিষ্ঠিত থাকেন। এইরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্ 

€( 2০০৪011০ ) নামে পরিচিত। 

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের অধিপতি নামমাত্র শাসক। তীহার নামে মন্ত্রী 

পরিষদের ছ্ারাই প্রকৃতপক্ষে শাসন ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। 



€২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ পরিচয় 

আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিষ্তাস নিন্গরূপ 
সরকার 

বাট একনায়ুকতন্ত্ 

7 | 
ভার 

|] |] 
মন্ত্রীপরিষদের রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীপরিষদের শাসন বাষ্্পতির 

শাসন শাসন শাসন 

|. | 
সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র ১/ 

রিড (24007580155 ) 2 (যে শাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা উত্তরাধিকার 

সুত্রে একজন শাসকের হস্তে ন্ন্তড থাকে, তাহাকে বলা হয় রাজতন্ত্র) রাজাই এখানে 

অব্যাহত ক্ষমতার অধিকারী । আইন প্রণয়ন, শাসন এবং 

রাত কসম ইএবং সীম বিচার__সরকারের এই তিনটি কার্থ তাহার নেতৃে 
পরিচালিত হয়| তাহাকে সাহাষ্য করিবার জন্য মন্ত্রী 

অগুঙ্গী থাকিতে পারেন ৷ কিন্তু তাহার রাজার অনুগত ভৃত্য মাত্র। |রাজার 

ইচ্ছাই চুড়ান্ত । এই জাতীয় শাসন-ব্যবস্থার নাম অসীম রাজতন্ত্র (101211001660 
76032: )1) অসীম রাজতন্ত্র বর্তমানে বিরল | | প্রায় সর্বত্রই লিখিত শাসনতন্ত্র 
অথবা প্রথাগত বিধান রাজার নিরঞষ্কুশ ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, ইহাই সীমাবদ্ধ 

বাজতত্ত্র ([1701559 7400081215) এবং ইহা গণতন্ত্রেরই এক বিশিষ্ট দপ। 

অসীম রাজতন্ত্রের গুণ 2 রাজতন্ত্রে সরকারী সংগঠন খুবই সরল । রাজাকে 

অপর কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে হয় না বলিয়া, 

সাংগঠনিক সইলতা জনিত সত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভ্রত কার্ধয করা সম্ভব 

হবিধা য়। 
রাজ! বংশগত অধিকারে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, কোন বিশেষ দলের সমর্থনে 

তাহার প্রয়োজন নাই । রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধে 

রর হার থাকিয়া ন্যায় এবং নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ পূর্বক তিনি 
সর্বশ্রেণীর মানুষের পরিপূর্ণ আহ্গত্য অর্জন করিতে 

পারেন । ইহ! জাতীয় এক্যের সহায়ক । 
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রাজ যদি স্থুশাসক হন, তাহ হইলে জনগণ নানাভাবে উপকৃত হইতে পারে । 

দি তিনি দক্ষ এবং নিঃস্বার্থ কর্মী শাসন কাধে নিয়োগ 
ইহ! জনকল্যাণের উপযোগী করিবেন । একমাত্র রাজার নিকট তাহার? দায়ী থাকেন । 

2505 88544 একাধিক কর্তৃপক্ষকে সম্ত্ট করিতে হয় না বলির! তাহার! 
স্বাধীনভাবে ন্যায় এবং নীতি সম্মত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন । ইহাতে শাসন 

ব্যবস্থার উৎ্কধ সাধিত হয়। 

রা রাজ] দীর্ঘদিন শাসনে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে আভ্যত্তরীণ 

সরকারী নীতি সামপ্রস্তপূর্ণ. এবং বৈদেশিক উভয়বিধ ক্ষেত্রেই সামগ্তস্তপূর্ণ নীতি 

হারাবার নিরবচ্ছিন্রভাবে অন্ুসরণ করা সম্ভব হয়। 
অসীম রাজতক্ক্রের ক্রি £ প্রজান্থরপ্ক ন্পতি জনগণের মঙ্গল বিধান করিতে 

পারেন সত্য। কিস্তু রাজ যদি অসৎ, লোভী ও নিষ্ঠুর 

ইহা! ভি হন, তাহা হইলে জনগণের ছুঃখ ছুর্ঘশার সীমা থাকিবে না, 
কেন না তাহাকে সংযত করিবার মত কেহ নাই। 

দায়িত্বহীনতা! উচ্ছৃত্খলতার প্রশ্রয় দেয় । 

বংশগত অধিকারে যেখানে সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটে, সেখানে যোগ্যতার কোন 

রঃ নিশ্চয়তা নাই । অধোগ্য নৃপতির উদাহরণ ইতিহাসে 

দক্ষতার অভাব ঘটে । তুর ভুরি পাওয়া যায়। এই অযোগ্যতা হেতু শাসন 
ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দেয়। দেশ অরাজকতা 

ভরিয়া উঠে । 

র্ রাজতত্ত্রে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে স্থায়ী ব্যবধান 

ইহা সাম্যের বিরোধী । রচিত হয়। একজনের দান এবং দাক্ষিণ্যের উপর অপর 

সকলকে নিভর করিতে হয় । 

রাজার কার্ধের সমালোচনার অধিকার জনসাধারণের নাই । রাজার আদেশ 

(৪) নিবিচারে পালন করাই ত্বাহাদের একমাত্র কর্তব্য । 

ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হন্ন ইহার ফলে তাহাদের কর্নোছযম নষ্ট হয়) চিন্তার স্বাধীনতা! 

লোপ পায়। তাহার্দের আত্মোপলব্ধির সম্তাবন৷ চিরতরে অস্তহিত হয় । 
অভিজাতভন্ত্র (21159০158০5) £_-জনসংখ্যার অতি ক্ষুত্র একটি অংশ যখন 

দেশ শাসনের অবাধ অধিকার ভোগ করে, তখন সেই 

শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্র। এই ব্যবস্থার 

শাসকগোষ্ঠী কুলগত কৌলিণ্য, বুদ্ধিমতা, সামরিক দক্ষত 

ইত্যাদি যে কোন একটি গুণের ভিত্তিতে শাসন ক্ষমত। লাভ করেন । 

অভিজাততন্ত্র মুষ্টিমেয়ের 
শাসন 



৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাহ্ পরিচয় 

গুণ ঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ছার! গঠিত বলিয়া! এই জাতীয় সরকার ব্যক্তি স্বার্থে 
নিয়োজিত না হইয়া জনগণের মঙ্গল সাধনে প্রযুক্ত হয় । ইহা দক্ষ শাসন ব্যবস্থা । 
জ্ঞানী গুণী দ্বার পরিচালিত হয় বলিয়া শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয় । 

পোষ ঃ অভিজাততম্থ কালক্রমে ধনিকতঙ্ত্রে রূপাস্তরিত হয় । সকলের সমান 
অধিকার স্বীকার করে না বলিয়া ইহা গণতাঙ্ষিক মনে সাড়া জাগাইতে পারে না । 
সাধারণ মান্য রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়। তাহারা রাজনৈতিক 
চেতনাও হারাইয়! বসে । তাহ ছাড়া তথাকথিত জ্ঞানী গুণীরা যে শাসন ব্যাপারে 

হইবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই । 

ৃ্ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা (1610000158০ াণেতোছ। 06 (30510207565) £ 

গণতন্ত্র এমন একটি সমাজ সংগঠনের নির্দেশ দেয়, যাহা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 

এবং সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র জনসাধারণ 

ইহা জনগণের শাসন এবং. সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার তাহাই গণতান্ত্রিক সরকার 
ইহার লক্ষ্য সংসাধারণের নামে পরিচিত। সর্শ্রেণীর নাগরিককে শাসনের অধিকার 

বন দান করিয়া! গণতন্ত্র শাসক এবং শাসিতের ব্যবধানকে 

অন্বীকার করে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের 
এইক্প সংজ্ঞ! নির্দেশ করিয়াছেন । “ইহ] জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, 

জনগণের শাসন |” কার্ধতঃ সংখ্যাগরিষ্টের দ্বার। পরিচালিত হইলেও সাবিক কল্যাণ 

এই শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য । 

গণতন্ত্রের লক্ষণ ঃ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তিজীবনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস 
র্ করিবার পক্ষপাতী নহে। ব্যক্তি অবাঞ্থিত সরকারী 
৯ 

খ্যদতিত্বের খবীকৃতি নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে নিরাপত্তা ভোগ করে। ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ ইহার লক্ষ্য । 

গণতন্ত্রে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। প্রতিটি ব্যক্তিকে সমান স্থযোগ দান 

€ৎ) গণতন্ত্রের লক্ষ্য । এই স্থযোগের সদ্যবহার অবশ্যই ব্যক্তির 
সমানাধিকার। নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে । সাম্যের অর্থ স্বাতস্ত্র্ের 

বিনাশ নহে । সমান স্থযোগের ভিত্তিতেই ব্যক্তি-প্রতিভার স্বরূপ প্রকাশ পায়। 

গণতন্ত্রে বিরোধের অবকাশ আছে । এই বিরোধ পরিচালিত হয় যুক্তিতর্কের 
(৩) মাধ্যমে । সরকার-বিরোধী মত প্রকাশের স্থযোগ পাওয়। 

সহিকুতা। যায়। গণতন্ত্র বিশ্বাস করে-__কোন একটি মত ব! পথই 
বথার্থনহে। সরকার-অন্ুহ্যত নীতি অন্রান্ত হইতে পারে না। তাই সমালোচনার 



সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী ৫৫ 

অবকাশ আছে। বিরুদ্ধ দলের অবস্থান গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ, সহিষুতা গণতন্ত্রের 
অন্যতম ধর্ম | | | 

গণতন্ত্র বলগ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাসী নহে। যুক্তির শক্তি, তরবারির শক্তি 
রা অপেক্ষা অনেক বেশী_ গণতন্ত্র এই সত্যে আস্থা পাখে। 

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আন্গত্য। আবেদন আদেশ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রন্ব_ইহাই 

* গণতন্ত্রের ধারণ।। গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তির উৎস 

জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য ৮ 

-গ্ীণতন্ত্রের প্রধানতঃ দুইটি ব্ূপ ঃ প্রত্যক্ষ এবং প্রতিনিধিমূলক । প্রত্যক্ষ 

গণতন্ত্রে জনসাধারণ একত্রিত হইয়া! আইন প্রণয়ন, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এবং 
পূর্বে নাগরিকগণ সরাসরি- আয়-ব্যয় নির্ধারণ প্রতৃতি কার্য করিয়া থাকে। প্রাচীন 
ভাবে শাসন কার্ধ পরিচালনা গ্রীসের নগর রাষ্্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকগণের ঘারা 

কিউট শাসিত হইত । নগররাষ্ট্রেরে আয়তন এবং জনসংখ্যা 
সীমাবদ্ধ থাকার ফলে এই জাতীয় শাসন সফল হইয়াছিল। বর্তমান কালে 

একমাজ্ স্থইজারল্যাণ্ডের কোন কোন ক্যাণ্টন বা প্রদেশে এইরূপ শাসন ব্যবস্থা 

চালু আছে। 

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে অচল । বাষ্রগুলির আয়তন এবং জনসংখ্য1 বৃদ্ধিই 
তাহার প্রধান কারণ। তাহা ছাডা সাধারণ একজন নাগরিকের পক্ষে বর্তমানের 

জটিল শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক দায়িত্বের স্বরূপ উপলব্ধি কর সম্ভব নহে । এই কারণে 

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে । নাগরিকগণ 
বাসেত পবন ্বারফৎ . এখন আর সরাপরিভাবে শাসনক্ষমতা৷ প্রয়োগ করে না । 

তাহার। অল্পসংখ্যক ব্যক্তির উপর শাসন পরিচালনার দায়িত্ব 

অর্পণ করে। এইভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণের ভোটে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ শাসন 
ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হওয়। পধস্ত 
তাহার শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন । 

নির্বাচিত প্রতিনিধি তাহার কার্কালের মধ্যে ষাহাতে ক্ষমতার অসদ্বযবহার 

টু করিতে না পারেন এবং যাহাতে তিনি গণদ্বাবীর প্রতি 
পরোক্ষ গণতস্ত্রে প্রত্যক্ষ গণ- 
তান্ত্রিক পল্পতি। উদ্দাসীন না থাকেন- তাহার জন্য প্রত্যক্ষ কতকগুলি 

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। নির্বাচক মগুডলী 
প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে প্রতিনিধিগণকে তাহাদের কার্ককালের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণ 

করিতে পারে । 



৫৩ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

এই তিনটি প্রত্যক্ষ গণতাক্মিক পদ্ধতি হইল গণভোট, গণ-উদ্ভোগ এবং 
প্রতিনিধি প্রত্যাহার 2 

(১) গণভোট £ এই পদ্ধতি অনুসারে আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল বিধিবদ্ধ 
করিবার পূর্বে তাহার উপর জনমত সংগ্রহ করিতে হইবে এবং জনসাধারণের অধিকাংশ 

গণভোট ছুই শ্রেণীর 5 ইহ! সমর্থন করিলে পর তাহ আইন বলিয়। গণ্য হইবে । 

া্ানলেক এবং এই ভাবে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত গ্রহণকে গণভোট 
চ্ছামূলক । 

বলিয়। অভিহিত কর] হয়। 

গণভোট বাধ্যতামূলক বা ইচ্ছামূলক হইতে পারে । আইনসভা যখন প্রতিটি 

আইন সমর্থনের নিমিত্ত জনগণের নিকট পেশ করিতে বাধ্য থাকে, তখন তাহাকে 

বাধ্যতামূলক গণভোট .বল! হয়। স্ইজারল্যাণ্ডে শাসনতস্ত্রের সংশোধন ব্যাপারে 

এইরূপ বাধ্যতামূলক গণভোটের ব্যবস্থা আছে। আবার নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির 
আবেদনক্রমে কোন একটি বিল ব' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর যদ্দি গণভোটকে গ্রহণ কর! 
হয়, তা হইলে তাহাকে বলা হয় ইচ্ছামূলক গণভোট । 

(২) গ্রণ-উদ্ভোগ £ এই ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাত। নিজেরাই 
উদ্যোগী হ্ইয়। একটি আইনের খসডা আইন সভায় প্রেরণ করিতে পারে । আইন সভা 

এ মর্ষে আইন পাস করিতে সম্মত না হইলে, খসড়াটির উপর গণভোট গ্রহণ করা হয় । 

অধিকাংশ ভোটারের দ্বারা সমথিত হইলে তাহা আইন বলিয়! বিবেচিত হয়। 

€৩) প্রতিনিধি প্রত্যাহার £ নির্বাচিত হইবার পর প্রতিনিধি যদি পৃৰ 
প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য না করেন, যদি নির্বাচক মণ্ডলীর স্বার্থকে উপেক্ষা করেন, তাহ! 

হইলে, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জনসাধারণ তাহার পরিবর্তে নূতন প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিতে পারেন । 

/ঠাপতঙ্জের গুণাবলী (74067165 ০£ 1061750078.620 030৬ 8101201765196 ) 2 

গণতান্ত্রিক সরকারই জনকল্যাণের উপযোগী একমাত্র শাসন-ব্যবস্থা | ব্যক্তির 
ৰা অধিকার এবং স্বার্থ তখনই নিরাপদ হয়, যখন তাহার 

গণতন্ত্র ব্যক্তির দ্ার্থ এবং নিরাপত্তা বিধানের ভার থাকে ব্যক্তির নিজের উপর | 

অধিকার রক্ষার উপযোগী গণতন্ত্রের শাসক জনগণের হ্বারাই নিযুক্ত হন। নির্বাচিত 

সরকার জনগণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে নাঃ কেননা এই উদ্দাসীনতানর 
শান্তি পরবর্তী নির্বাহ্ননে নিশ্চিত পরাজয় | 

শুধু দক্ষতা শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি নহে। শ্রেষ্ঠ শাসন তাহাই 
যাহা উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তা করে । গণতন্ত্র এই শিক্ষ] দেয় যে মানুষ 



সন্রকারের বিভিন্ন শ্রেণী ৫ ৫শ' 

নিজের চেষ্টায় যাহা অর্জন করে, অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহা অপরের মহৎ দান 
ৰা অপেক্ষাও মহত্তর । আত্মশক্তিতে বলীয়ান, চারিত্রিক 

হুনাগরিক সৃষ্টিতে গশতন্ত দৃঢ়তা এবং স্বার্থত্যাগের মহিমাদীপ্ত নাগরিক স্ষ্টি কৰিয়! 
হালি! গণতন্ত্র তাহার সাফল্যের প্রমাণ দেয় । 

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণ নির্বাচন অন্তষ্ঠিত হয়। এই 
(ত) " নির্বাচন শাসিতের প্রতি শাসকের দায়িত্বশীলত] পরীক্ষা 

দায়িত্বশীলতা গণতন্ত্রের ধর্ম। করিবার উপায় মাত্র। গণতান্ত্রিক সরকার সম্ভাব্য 
পরাজয়ের আশঙ্কায় গণদাবীর প্রতি উদ্দাসীন থাকিতে পারে না । 

(9 গণতন্ত্র সাম্যের পূজারী । জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে 

গণতন্ত্রের ভিত্তি সাম্য বৈষম্যের নীতি গণতন্ত্রবিরোধী | বিশেষ স্থযোগ বা 
সংরক্ষিত স্বার্থ গণতন্ত্র সমর্থন করে না। সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের মতকেই 

গণতন্ত্র সমান মুল্য দেয় । 
অবাঞ্চিত. সরকারী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিয়! এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে 

(৫) অপরিহাধ কতকগ্তলি অধিকার স্বীকার এবং সংরক্ষণ করিয়া 
গণতন্ত্র ব্যক্তি-সথার্ধীনতার অষ্টা গণতন্ত্র একদিকে ব্যক্তিকে তাহার প্রতিভার স্ফুরণের 

, অবকাশ দেয়,-অর্পরদিকে সরকারী কর্মক্ষেত্রের সীম নিদ্ধারণ করে । 

সত্যের প্রবেশ পথ গণতন্ত্র উন্মুক্ত রাখে । গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে বৈপরীত্যের 

(৬) মধ্য দিয়াই সত্যের প্রকাশ হয় । তাই বিরুদ্ধ মত এখানে 
গণতন্ত্র প্রগতির পরিচার়ক।  দ্রমন করা হয় না। সরকারী অন্তস্থত নীতি ভ্রান্ত এবং 

বলপূর্বক তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে-_ এইরূপ ওদ্বত্যপূর্ণ আচরণ গণতন্ত্র কর্তৃক 

নিন্দিত. বিভিন্নতা এবং অভিনবত্বকে সমর্থন করিয়া গণতন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতিক্কে 

সহায়ত করে । 

_. গণতন্ত্র জনগণের চিত্তের প্রসারতা ঘটায়। রাজনৈতিক অধিকার ব্যক্তিকে 

(+) রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে । সরকার এবং 
গণতন্ত্র গণশিক্ষার স্বায়ক । বিরুদ্ধ পক্ষের নিয়ত প্রচারের মাধ্যমে দেশীয় সমস্যার স্বরূপ 

উপলব্ধি করিধার স্থষোগ জনগণ পাইয়! থাকে । 

“সরকার আমার ্ষ্টি-_এই ধারণাই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি সদ] অনুগত রাখে । 

রি ইহার ফলেই রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির মমত্ববোধ জাগে! 
গণতন্ত্র দেশপ্রেমের জনক শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থাৎ গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের 
০০০০০০০০১৩ বিরাগভাজন সরকারকে পরিবর্তন কর! যায় বলিয়!, গণতন্ত্রে 
বিপ্রব সংঘটিত হয় না। ইহা বিদ্রোহের প্রতিষেধক 1. 



৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্র পরিচয় 

শাণতঞ্জের ক্রি £ 
সাধারণ নাগরিকের পক্ষে শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি কর কষ্টসাধ্য । 

(১) অধিকাংশ ব্যক্তিই অশিক্ষিত এবং রাজনৈতিক জ্ঞান শুহ্য। 
গণতন্ত্র মূর্থের রাজত। তাহাদের শাসন অযোগ্য এবং অক্ষমের শাসন ছাড়া আর 

কিছুই নহে। সংখ্যার গুরুত্বই এখানে সমধিক । গুণ অথবা যোগ্যতার মুল্য এখানে 

উপেক্ষিত। রী 

সাম্যের ধারণ! প্রচার করিয়া গণতন্ত্র জনগণকে শ্রদ্ধাহীন করিয়া তোলে । ব্যক্তি 

হী নিজেকে সর্বজ্ঞ বিবেচনা করে । ফলে সত্যকার গুণীজনকে 

গণতন্ত্র ভ্রান্ত সাম্যের সম্মান কর! সে আত্ম-অবমাননাকর বলিয়! জ্ঞান করে। 
ধারণার প্রচারক । 

এমন কি অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নাগরিকও শিল্প, সাহিত্য, 

বিজ্ঞানের সমালোচক হইয়। দীড়ায় । শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে অস্বীকুত, সে পরিবেশ সাহিত্য, 

দর্শন, বিজ্ঞানের সাধন। এবং স্থষ্টির উপযোগী নহে । 
রি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অথব1 যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে গণতন্ত 

গণতন্ত্র অনস্ঠসাধারণ সন্দেহের চক্ষে দেখে । যীশ্ুরীষ্ট, সক্রেটিস প্রভৃতি 
প্রতিভার বিরোধী । 

বরেণ্য বাক্তিদের নিষ্ঠুর হত্যালীলা গণতন্ত্রের সন্দেহ- 

প্রবণতার অবিন্মরণীয় স্বাক্ষর | 

গণতন্ত্র সময়-সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল শাসন ব্যবস্থা । সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এবং 

(৪) পরিকল্পনা বূপায়ণের ক্ষেত্রে অধিক বিলম্ব ঘটে | আবার 
গণতন্ত্র সময় এবং ঘন ঘন নির্বাচন, আইন সভা, মন্ত্রীসভা প্রভৃতির ব্যয় 

ররর নটর সংকুলান করা ছুঃসাধ্য ব্যাপার | তাই বলা যায়__দরি্ত 
দেশের দুর্বল স্বন্ধ গণতন্ত্রের গুরুভার বহনে অসমর্থ । 

রি অনেকে অভিযোগ করেন-_গণতন্ত্র সংরক্ষিত স্বার্থের 

গণতগ্র ধনতস্্বাদের সমর্থক । আইনের জটিলতাজনিত বাধাহেতু বহুবাঞ্ছিত 
পরিপোষক। 

সংস্কার বিলম্বিত হয় এবং নির্বাচনের ব্যয়বাহুল্য বিতুবান- 

দ্িগকে স্থায়ীভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে । 

গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের, শাসন বলা হইলেও, কাধতঃ তাহা! নহে । কোন 

্ি একটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি 
গণতন্ত্র কাধতঃ সংখ্য!- অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন *পুষ্ট নাও হইতে পারেন । 

লি ররর আবার প্রতিনিধিদিগের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শাসন- 
ক্ষমতা লাভ করেন । তীহার] বাস্তবিক পক্ষে জনগণের এক মুষ্টিমেয় অংশের 

প্রতিনিধি | 
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গণতস্ত্রের দুর্বলতার মূল কারণ জনগণের রাজনৈতিক অজ্ঞতা । এই অজ্ঞত1 যে 
পরিমাণে দূর হইবে, গণতন্ত্র সেই পরিমাণে সার্থক হইবে । গণতান্ত্রিক সরকারের 
সাফল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। 

জন ইয়ার্ট মিল সার্থক সরকারের তিনটি শর্তের উল্লেখ করিয়াছেন £ 
(কে) জনগণ ইহা কামনা করিবে, 

রা ০2 হার (খ) তাহারা ইহাকে রক্ষার জন্ ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট 
প্রধান শর্ত। হইবে, 

গে) তাহার! ইহার আদর্শ রূপায়নের জন্য যাহ' 

প্রয়োজন তাহা করিবার সামর্থ অর্জন করিবে । 

গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের জন্য তাই প্রয়োজন জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, 
গণতত্ত্রের জন্য একাস্ত কামন। এবং দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য । 

গণতন্ত্রে জনসাধারণ শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে। কার্কর অংশ গ্রহণ 

(২) সম্ভব করিতে হইলে জনগণকে ন্যুনতম শিক্ষার অধিকারী 
যথোপযুক্ত শিক্ষাৰ আম্োজন। হইতে হইবে । নাগরিকগণকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত 
কর। গণতান্ত্রিক সরকারের পবিত্র দায়িত্ব । 

চিন্তার স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের অধিকার গণতঙ্ত্রের সফলতার পক্ষে 

(৩) অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । সরকারের সমালোচনা করিবার 

টি ১ অধিকারই দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। 

সহিফুতা। কাজেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাম্য । সরকার যদি 
মুদ্রাযস্ত্রের একমাত্র মালিক হয়, তাহ] হইলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইতে বাধ্য | ৰ 

অর্থনৈতিক অধিকারের অভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। 
(৪) অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বোঝায়--অভাব এবং 

অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্।। অনিশ্চয়তার হাত হইতে মুর্তি, রুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী 
কর্ম পাইবার এবং বিনিময়ে জীবনধারণোপযোগী মজুরী পাইবার অধিকার । নিত্য 

দারিদ্র্যের ছার যে লাঞ্ছিত, ভোটাধিকার তাহার নিকট অর্থহীন সাস্বন৷ মাত্র । 

(৫) জনপ্রিয় প্রতিনিধিবর্গ জনকল্যাণ কামন। করেন সত্য, 
জনপ্রিরতার সহিত শাসন কিন্ত তাহাদের হ্বপ্রসাধ পূরণের জন্য প্রয়োজন বিশেষ 

05555 জ্ঞান এবং কর্মকুশলতা | প্রতিনিধিবর্গকে শাসন কার্ধে 

সাহায্য এবং পরামর্শ দান্তে জন্য তাই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অনুভূত হয় । অর্থাৎ 



৬০ পোৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

গণতান্ত্রিক আদর্শের সার্থক রূপায়ন তখনই সম্ভব যখন নির্বাচিত শাসক স্থায়ী এবং 

কুশলী কর্মচারীর সহায়ত লাভ করেন । 

সরকারের স্থায়িত্ব এবং শক্তি হদৃঢ রাজনৈতিক দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করে । 
নি সরকারের সহিত জনসাধারণের সংযোগও এই দলের 

সুস্থ দলপ্রথ| গণতন্ত্রের মাধ্যমেই রক্ষা কর! হয় । আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলকে 

588 সংযত রাখিবার জন্য শক্তিশালী বিরোধী পক্ষকে অপরিহার্ধ 

গণ্য কর] হয়। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন | সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘিষ্টের স্বার্থ 

উপেক্ষা করিবে না। তেমনি সংখ্যালঘিষ্ দলও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মান্য করিতে, 

অনিচ্ছুক হইবে না। উভয়পক্ষের এইরূপ উদারতা গণতন্ত্রের সাফল্যের স্ছচনা করে । 

* একনায্নকতন্ত্র (10155809751080 ) 2 রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা! যখন একজনের হস্তে 
হ্ান্ত থাকে, তখন তাহাকে একনায়কতন্ত্র আখ্য। দেওয়া 

হয়। একনায়কতন্ক রাজতন্ত্রের স্ভায় একব্যক্তির শাসন 

হইলেও, রাজতম্ত্রের সহিত ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট । রাজা 

বংশান্তক্রমিক অধিকারে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন । একনায়কের শাসনাধিকার 

হয় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অথব বলপ্রয়োগের দ্বার আহত | বরাজতন্ত্রে সমর্থন- 

কারী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বর্তমানকালের একনায়কগণ 

ক্থসংগঠিত রাজনৈতিক দলের দ্বার সমঘিত। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে একনায়কতস্ত্রের সুচনা হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে পর 
বিধ্বস্ত দেশ গুলি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইল । দেশগুলির অর্থনৈতিক পুরর্গ ঠন, 

বিশেষ করিয়1, বেকার সমস্যার সমাধানই ছিল প্রতিহ্িত সরকারগুলির প্রধানতম 

দায়িত্ব। কিন্তু তৎকালীন সরকার এই কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হয়। ইহার ফলে গণ 

তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা কর] হয় এবং তাহার প্রতি জনগণের: 

অনাস্থ! স্রচিত হয় । গণতত্ত্রের এই দুর্দিনে একনায়কতস্ত্রের আবির্ভাব হয় । 

আধুনিককালে তিন শ্রেণীর একনায়কতস্ত্রের পরিচয় পাওয়] গিয়াছে £ 

(১) ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র অথবা নাতসী একনায়কতম্তর 

(২) সামরিক একনায়কতন্ত্র, (৩) সর্বহারণ শ্রেণীর একনায়কতন্ত্ 

প্রথম শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল ইটালী এবং জার্মীণীতে। 

একনারকতন্ত্রে তিনটি কাপ £ মুসোলিনী এবং হিটলার উভয়েই নির্বাচনের মাধ্যমে 
ফ্যানিষ্ট, সামরিক ও বিত্ব- শাসনক্ষমতা লাভ করেন । নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী 

হীন লেটার! তাহার] বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন করিয়া 

একনায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হন । 

এক নায়ক তস্ত্রের সহিত 
রাজতম্ত্রের পার্থক্য 



সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী ৬১ 

দ্বিতীয়টি সাম্প্রতিক কালের অতি পরিচিত ঘটন1। প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক 

সরকারের দুর্নীতি এবং ছুর্বলতার স্থযোগে সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক যখন দেশের 

শীসনক্ষমত1 দখল করেন, তখন সামরিক একনায়কতহ্ত্রেরে আবির্ভাব হয়। এই 

সামরিক শাসন কালক্রমে আইনসিদ্ধ সার্বভৌমে বূপাস্তরিত হন । উদ্াহরণন্বর্ূপ 

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর আবির্ভাব, মিশরে নাসেরের ক্ষমতাপ্রাপ্ডি, ইরাকে কাসেমের প্রতিষ্ঠা, 
পাকিস্থানে আযস্ুবর্থার সরকার দখল প্রভৃতির উল্লেখ করণ যাইতে পারে । 

তৃতীয় শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র সোভিয়েট রাশিয়! এবং প্রজাতন্ত্রী চীনে পরিদৃষ্ট হয়। 

উভয় দেশেই কম্যুনিষ্ট পার্টি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়! শাসনক্ষমতায় প্রতিহ্ঠিত 
হয়। এই পার্টির অবিসংবাদী নেতা একনায়কপর্দে আদীন এবং তাহার শাসন 

বিভ্তহীন শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র নামে পরিচিত । অপর দুইটি শ্রেণীর সহিত ইহার 

প্রধান পার্থক্য এই যে মাক্সীয় দর্শনে ইহাকে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থারপে বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । এই শ্রেণীর বাষ্্রব্যবস্থার অবসানের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন সমাজের সৌধ 

নিমিত হইবে । 

একলায় কতন্ত্রের শ্ববূপ 2 

(১) একনায়কতন্ত্রেরে আবির্ভাব সর্বত্রই শক্তি প্রয়োগের ভ্বারা কলস্কিত। 

(২) এই জাতীয় রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী। ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ 

প্রতিষ্ঠিত । সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক_ অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি রাষ্ট্রের 
নেতৃত্বে পরিচালিত হয় । 

(৩) ইহা অসহিষ্ণু শাসন ব্যবস্থা । সরকারবিরোধী সমস্ত শক্তিগুলিকে দমন 
করা হয় । বিরুন্ধ মত, বিরোধী দল এখানে অবাঞ্থিত। 

(৪) ইহা উগ্র জাতীয়তাবাদী । (৫) সামরিক শক্তিই ইহার সম্বল । 

একনায়কতন্ত্রের গুণ €1151165 01 12569601518] ) 2 

(১) একনায়কই বাষ্ট্রের একমাত্র শাসক। তাহার" ইচ্ছাই চূড়ান্ত । আলাপ- 
ইহার সারা রাষ্্কস উন্নতি আলোচনায় অথ! সময় নষ্ট হয় না। ইহ] ছাড়া তাহার 
ত্বরাশ্থিত হুয়। অধীনে বিশ্বস্ত একটি দল থাকায় কোন একটি পরিকল্পন! 

অতি সত্তর বাস্তবায়িত কর তাহার পক্ষে সম্ভব । ক্ষিপ্রতা এই শ্রেণীর শাসনের ধর্ম । 

অনুন্নত দেশের উন্নয়ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠন ব্যাপারে ইহা আশু ফলপ্রদ 
(২) ব্যবস্থা । জাতির ছুধোগময় মুহূর্তে ইহাই মুক্তির পথ 

ইহা। জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ নির্দেশ করিতে পারে। যুদ্ধ বা আপতকালে গণতান্ত্রিক 

দেশেও সাময়িকভাবে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । 



৬২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশ।স্ত্র পরিচয় 

ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতাসম্পন্ন একনায়ক জাতীয়তাবাদ প্রচার করিয়] গৃহযুদ্ধে লিপ্ত, 

একটি বরাষ্ট্রকে সংহত এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিতে 
ইলা ০ গঠলে পারেন। একটি লুপ্ত এবং আত্মবিস্বত জাতিকে কর্মচঞ্চল 

সহায়তা করে। করিয়। তুলিতে হইলে একনায়কতন্ত্রের শরণ লইতে হয় । 
রর দেশে গণতন্ত্র খন ব্যর্থ হয়, রাজনৈতিক দলগুলি যখন 3 

ইহাই অধঃপতিত জাতির জাতীয় স্বার্থ বিস্বৃত হইয়া! হীন যডযস্ত্রে লিপ্ত হয়, স্বার্থ- 
মুক্তির একমাত্র পথ। পরতা যখন দেশপ্রেমের স্থান গ্রহণ করে, পৌরজীবন যখন 

গলানিময় হইয়া উঠে, তখন একনায়কতন্ত্রই জাতিকে নবজাগরণের ইঙ্গিত দিতে পারে । 

একনায়কতগ্গ্রের ত্রে্টি €102£5005 01£ 1710090019181] ) ৩ 

(১) একনায়কতন্ত্র রাষ্ট্রকে লক্ষ্য এবং ব্যক্তিকে উপায় রূপে 

ই ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করে। গ্রহণ করে। এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের বেদীমূলে 
ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার পক্ষপাতী । 

একজন ব/:ক্তর বুদ্ধি বিবেচনার উপর সমগ্র জাতির ভাগ্য নির্ভর করে । তাহার 

ভুলের জন্য সারাট? দেশকে মাশুল দিতে হয়। সমালোচন? 

ইহা] ফি ব্যবস্থা । এবং বিরোধের অভাবে একনায়ক-অনুস্থত নীতির 

সংশোধন সম্ভব নহে । 

ইহার ভিত্তি পশুবল। শক্তির এইরূপ নির্লজ্জ প্রকাশ অন্যত্র বিরল। বল- 

(৬) প্রয়োগের দ্বার! মহত্তর কোন স্যষ্টি সম্ভব নহে। ক্ষুরধার: 

ইহা সন্ত্রাসের রাজত্ব। যুক্তি নহে, অস্ত্রই একনায়ত্বের সম্বল । 
একনায়কতস্ত্রে একজনই মাত্র স্বাধীন, অপর সকলে তাহার অনুগত ভৃত্য মাত্র। 

সকলের জন্য চিস্তা করিবার একমাত্র অধিকার তীহার । 

ইহার ফলে সে ক্রাতদাদে অপর সকলে তাহারই নির্দেশে নির্ধারিত কার্য সম্পাদন, 

পরিণত হুয়। করিবে । চিন্তার মৌলিকত।, কর্মের স্বাধীনতা এখানে, 

অচিস্ত্যনীয়। জনগণের এই মানসিক দৈন্যই একনায়কতস্ত্রের নির্মম অভিশাপ। 

/ উগ্র জাতীয়তাবাদ সমর্থন করিয়। ইহ যুদ্ধের এবং; 

ইহা উগ্র জাতীয়তাবাদী । সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণা যোগায় । 
রহ একনায়ক যে1গ্য উত্তরাধিকারী তৈরী করিতে অক্ষম। 

নায়কের অবসানের পর যোগ্য তাহার জীবদ্দশায় অপর সকলে তাহার উপর একাস্ত- 

টালির ডা রানু ভাবে নির্ভরশীল থাকায় আত্মচিস্তা তাহার বিস্ত হয়। 
একনায়ক অপর কাহাকেও শাসন ব্যাপারে বিশ্বাস না করায় কেহই শাসন ব্যাপাকে 



সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী ৬৩ 

অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে না। তাই তাহার মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের 

অভাবে দেশ নিরাশ হয় । 

একনায়কতন্ত্রের গতি গণতস্ত্র অপেক্ষা দ্রুততর | ইহার চমকপ্রদ স্যতি জনগণকে 

বিভ্রান্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে পারে না । 

এককেক্দ্রিক এবং যুক্তরাস্্রীয় শাসন ব্যবস্থা €৮0109:5 8:00 চ০0০191 
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কেন্দ্র এবং অঞ্চলের সম্পর্কের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা এককেক্দ্রিক এবং যুক্তরা্ট্রীয় 
এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত । 

এককেক্দ্রিক সরকার £ যখন সমগ্র দেশ একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে শাসিত হয়, 
তখন তাহাকে কেন্দ্রগত শাসন বলা হয়। এই জাতীয় 

রা 35 রি শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ব' প্রাদেশিক সরকার থাকিতে 
অধীনস্থ । পারে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহার! 

সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রেরে অধীন। শাসন কার্ষের গ্লবিধার 
জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্র কর্তৃক সংগঠিত হয়। কেন্দ্র তাহাদিগকে অধিকতর 

ক্ষমতা দান করিতে পারে অথবা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে । এইপ্রকার 
রাষ্ট্রে কাধতঃ একটি সরকারই বিদ্যমান এবং তাহ1 হইল কেন্দ্রীয় সরকার । ইংলগও 

এবং ফ্রান্স এককেন্ড্রিক শাসনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 

এককেজ্িক সরকারের গুণ £ 

ইহ? শক্তিশালী সরকারের পরিচায়ক । শাসনক্ষমত1 বণ্টন কর। যায় না বলিয়া 

রি তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে না। সমগ্র ক্ষমতার একক 
এককেন্দ্রিক সরকার অধিকারবলে কেন্দ্র যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে 
দৃঢ় এবং শক্তিশালী । 

পারে । আভ্যন্তরীণ শাসনে এবং বৈদেশিক নীতি পরি- 

চালনায় ইহার দৃঢ়তা সুস্পষ্ট । 
ক্ষমতা অবিভক্ত বলিয়া, দায়িত্বও অবিভাজ্য | কেন্দ্র দায়িত্ব এড়াইবার জন্য 

(২) অন্য কোন কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করিতে 
দায়িত্ব হুনিদিষ্ট। পারে না। 

(৩) সমগ্র দেশে একই রূপ শাসননীতি অনুসরণ কর] 
শাসন ব্যবস্থা] সরল | রত 

এবং সব অনুরূপ । সম্ভব । একই শাসননীতি রাষ্ট্রীয় এঁক্য এবং সংহতি 
রক্ষার সহায়ক । শাসন ব্যবস্থা জটিলতাবঞ্জিত, কাজেই 

বিরোধের সম্ভাবনাহীন ।. 



৬৪ পৌনব্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

শাসন পরিচালনার ব্যয় বহুলাংশে সংক্ষিপ্ত । একটি মাত্র আইনসভা এবং 

(৪) মন্ত্রীসভা অথবা বাষ্রপতি দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়' 
ব্যয়সক্কোচ করা সম্ভব । সরকারী ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয় । 

অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে অতি সহজে শাসন ব্যবস্থার রদ-বদল কর] যায়। 
(৫) ূ টির রাত প্রয়োজনবোধে কেন্দ্র আঞ্চলিক সরকার গঠন করিতে 

ব্যবস্থার ধর্ম। পারে এবং তাহাদের উচ্ছেদ সাধনও করিতে পারে । 

এককেক্দিক শীসনের ত্র্টি 3 বৃহদায়তন রাষ্ট্র একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের 
(৯) দ্বার! স্থশাসিত হইতে পারে না। সমস্ত সমস্যাই জাতীয় 

বৃহুদায়তন দেশ শাসনের সমস্যা নহে । কেন্দ্র আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে অক্ষম । 

কে হয জহর! দূরবর্তী অঞ্চলগুলির বিশিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
থাক] কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নহে । 

সমগ্র দেশে একটিমাত্র সরকার থাকায় জনসংখ্যার অতি অল্প অংশ শাসন ব্যবস্থার 

(২) সহিত জড়িত থাকে । ফলে সরকার এবং জনসাধারণের 

ইহা জনগণের স্বভাবগত মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান গড়িয়া! উঠে। সরকারের সঙ্গে 
'আনম্মগত্য লাভে বঞ্চিত | শাসিতের এই দুরত্ব হেতু জনগণের অকুগ সহযোগিতা 

সরকার লাভ করিতে পারে না। ইহা সরকারের দুর্বলতা স্ছচন। করে । 

বৈচিত্র্যবহুল দেশের পক্ষে এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থা মোটেই উপযুক্ত নহে । 

(৩) আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য এখানে বিকাশ লাভ করিতে পারে না! 

এবং বৈচিত্র্যের বিবোধী 
সির 

আঞ্চলিক সরকারের অবর্তমানে, অথবা আঞ্চলিক সরকারের 

যথার্থ ক্ষমতার অভাবে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণ সম্ভব নহে । 
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যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকার থাকে-__সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার 
(১) এবং অঞ্চলগুলির জন্ত আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকার । উভয় 

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা এমনভাবে বণ্টন 

55555 কর! হয় যাহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাপারে রাজ্য এবং রাজ্যের 

ব্যাপারে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করিতে না পারে । যে সমস্ত বিবয়ের সহিত সমগ্র দেশের 

স্বার্থ জড়িত, যেমন দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ভাক, তার, মুদ্রা ইত্যাদি-_সেগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে থাকিবে । আর যে সমস্ত বিষয়ের উপর আঞ্চলিক 

£বশিষ্ট্য নির্ভর করে, সেগুলি থাকিবে রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে | 
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শাসনতম্ত্রের দ্বার কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট কর1 হয় বলিয়! 
এই শালনতন্ত্রের প্রাধান্য যুক্তরাষ্তরীয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এই প্রাধান্যের অর্থ, 

সংবিধান চরম আইন বলিয়! গণ্য হইবে এবং কেন্দ্রীয় ও 
(২) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত অব্যাহত রাজ্য উভয়বিধ সরকারের ক্ষমতার সীমা ইহার দ্বারা 

রাধার জন্ঠ তাহা লিখিত এব্ং নিরূপিত হইবে । কেন্দ্রীয় আইনসভা অথবা ব্াজ্য 
অনমনীয় হওয1 আবম্তাক । 

আইনসভা! প্রণীত আইন শাসনতস্ত্র বিরোধী হইলে তাহ! 

বাতিল হইয়। যাইবে । এই শাসনতঙ্ত্র লিখিত হওয়] প্রয়োজন । তাহ না হইলে 

কেন্দ্র এবং রাজ্যের অধিকার স্ুস্প্টভাবে চিহ্নিত হইবে না। যাহা! অলিখিত, তাহা 
অস্পষ্ট । অস্পষ্টতা বিরোধের পথ খোলা রাখে । কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে অবাঞ্কিত 

বিরোধ এডাইতে হইলে তাহাদের ক্ষমতা এবং অধিকার লিখিত থাকা প্রয়োজন | 

এই শাসনতন্ত্র দুম্পরিবর্তনীয় হইবে । আইনসভা সাধারণ আইনের মত ইহার 

সংশোধন করিলে, ইহার চরমতা বা প্রীধান্য ব্যাহত হইবে । তাহা ছাভা কেন্দ্রীয় 

অথবা প্রাদেশিক আইনসভা যদি এককভাবে শীসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়, 

তাহ1 হইলে রাজ্য অথবা কেন্দ্রের স্বার্থ ক্ষুপ্র হইবার আশঙ্ক! থাকে । এই কারণে 

যুক্তরান্্রীর় শাসনতত্ সংশোধনের জন্য অপেক্ষাকৃত জটিল এবং কষ্টসাধ্য পদ্ধতি 
অনুস্থত হয় । 

লিখিত শাসনতত্ত্রের ধারাবলীর একাধিক ব্যাখ্য। সম্ভবপর । তাই এমন একটি 

(৩) প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যাহার মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া 
ুক্তরাষ্ত্ীয় বিচারালয় গঠন। বিবেচিত হইবে । ইহা ছাডা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য 

পরকারের মধ্যে অথবা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্ভাব্য শাসন- 

তান্ত্রিক বিরোধের মীমাংসার জন্য একটি নিরপেক্ষ সংস্থা অপরিহাধ। এই 

দুইটি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রে আবস্টিকভাবে একটি যুক্তরাস্ত্রী 

আদালত বা স্থুপ্রীম কোর্ট থাকিবে । কেন্দ্র অথব1 রাজ্য নিজন্ব সীমা লজ্ঘন করিয়া 

যাহাতে শাসনতত্ত্রেরে অবমাননা করিতে না পারে তাহার জন্য এই আদালত সদা 

দৃষ্টি রাখিবে। 

যুক্তরাত্ত্রীর় আইনসভা দ্বিপরিষদবিশিষ্ট হইবে । একটি কক্ষ জনগঞ্জশর প্রতিনিধি 
(৪) লইয়! গঠিত হইবে এবং অপরটি রাজ্যগুলির পপ্রতিনিধিত্থ 

ঘ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা । করিবে । এই রাজ্যসভায় প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যের সমান 

সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে । 

দ্বৈত নাগরিকত। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষণ। যুক্তরাক্ত্রীর দেশের অধিবাসী 

একাধারে অঙ্গরাজ্যের এবং রাষ্ট্রের নাগরিক । রাজ্য এবং কেন্দ্র-_-উভয়বিধ 

৫ 
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সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য থাক বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা! যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে ছৈত নাগরিক বিধি 

ভাজা বর নাগরিকতা গৃহীত হয় নাই |/ রাজের নাগরিকতা বলিয়া এখানে 

কিছুই নাই। 
যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা € 20651 ত্বক )5 যে শাসন 

জরে: বিরহার কেন্ত্রীয় এবং রাজ্য সরকার পরস্পর স্বাধীনভাবে 
এবং রাজ্যের শ্বতন্ত্র স্থান নিিষ্ট কর্মক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহাকে 

নিদিষ্ট থাকে । যুক্তরাত্্রীয় সরকার বলা হয়। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক 
সরকারের এই পারস্পরিক স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার সম্পর্কই যুক্তরা্ত্ীয় ব্যবস্থার 
পরিচায়ক । 

যুক্তরাষ্্রী্র সরকার দুই ধরণের 2 প্রথমতঃ কতকগুলি পাশাপাশি অবস্থিত বাট 

পরস্পর মিলিত হইয়! তাহাদের সারব্ভৌম ক্ষমতা বিসর্জন 
যুক্তরাষ্ট্র দুই ভাবে গঠিত 
হইতে পারে । দিয়া একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিতে পারে। 

উদ্বাহরণ স্বরূপ মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ স্থশাসনের জন্য একটি বৃহদায়তন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে 
কিছুট। ছুর্বল করিয়া আঞ্চলিক পরকারগুলিকে স্বাতন্ত্য এবং স্বাধীন ক্ষমতা দান করা 
যাইতে পারে । ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতবর্ষ । 

যুক্তরা ষঁ গঠনের শর্ত (00750610105 101 6102 10100720100 0£ & 27০02125- 

8০০) £ যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি সমবায় যাহার ফলে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের উদ্ভব 

হয়। জাতীয় এক্যের সহিত আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্ের সমন্বয় সাধনের একটি রাজনৈতিক 
প্রচেষ্টা্ূপে যুক্তরাষ্ট্রকে বর্ণনা কর] হইয়াছে । যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য ছুইটি অবস্থা 

বিছ্যমান থাকা প্রয়োজন । প্রথমতঃ পাশাপাশি অবস্থিত 
পাশাপঃশি অবস্থিত রাষ্ট্র- ৬ 
গুলি মিলিত হইবে সত্য, কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হইতে চাইবে । অর্থাৎ এই 
কিন্তু মিলিরা একাত্ম হইয়া সমুদয় রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠা কল্পে 
যাইবে না। রঃ 

মিলন কামন। করিবে । এই মিলন সম্ভব হইবে একটি 

কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে |" 
দ্বিতীয়তঃ তাহারা মিলিয় সম্পূর্ণভাবে এক হইর1 যাইধে না । নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 

এবং ন্বকীয়ত। সম্বন্ধে তাহার! সচেতন থাকিবে । তাহাদের এই স্বাতস্ত্র্ের ধারণ! 
বাস্তবায়িত হইবে আঞ্চলিক সরকারগুলির সাহায্যে | 

অর্থাৎ জাতীয় এঁক্যের আদর্শ এবং আঞ্চলিক স্বাতশ্ত্র্যের ধারণা এই দুইটি 

আপাত-বিরোধী মনোভাবের সমন্বয়ের ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠ। হয় । 
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যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্ত € 00201060105 ০2. 615 81000553 0£ ৪, 

চ5৫67:96702) ) 5 যুক্তরাপ্্রায় পরিকল্পনার সার্থক বূপায়ণের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির 
টি মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য থাকা প্রয়োজন । একটি 

অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ অঞ্চল যদি দুস্তর সমুদ্র অথব। পর্তের ব্যবধান দ্বারা 
নাতি , রাষ্ট্রের অপর অংশ হইতে বিচ্ছি্ন হইরা পডে, তাহা 
হইলে রাস্ত্রীয় সংহতি ব্যাহত হইবে । 

বিভিন্ন রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে এঁক্যের প্রবল বাসনা থাকিবে । যুক্তরাষ্ট্র 
শুধু রাষ্ট্রীয় মিলন নহে । জনগণের মিলনের উপরেই ইহার 

ও রা একান্ত স্থারিত্ব নির্ভর করে। শুধু মাত্র এঁক্যের প্রেরণায় যুক্ত- 
ভাবে কামনা করিবে, আবার রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় ন।। তাহার অপর একটি শত হইল 

ই বৈশিষ্টযও বিস্মৃত উপগ্র স্বাতন্্যবোধ | এই স্বাতন্ত্যবোধের অবর্তমানে এক- 
কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা হয় । 

স্থায়ী যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অঙ্গ রাজ্যগুলির 

৩ আয়তন, জনসংখ্য। এবং সম্পদের গুরুতর বৈষম্য ন। থাকে । 

অঙ্গরাজ্যগুলি যথাসম্ভব একটির অস্বাভাবিক শক্তিবুদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই অবশিষ্ট 

ভিড গুলিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবে। এই সন্দেহ-প্রবণত] 
যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতার স্চন1 করিবে । 

যুক্তরাষ্ট্রকে সফল করিতে হইলে লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্র 
এবং রাজ্য সরকারের কমক্ষেত্র সুনিদিষ্ট করিতে হইবে ॥ 

উভয়ের ক্ষমত" হইবে সীমাবদ্ধ। শাসনতন্ত্রই হইবে চরম 

আইন । শাসনতক্ত্রের রক্ষক হিসাবে একটি নিরপেক্ষ যুক্ত- 

রাষ্ত্রীয় বিচারলয় গঠন কর প্রয়োজন । কেন্দ্র এবং রাজ্য অথব। রাজ্যগুলির মধ্যে 
শাসনতাম্ত্রিক বিরোধের মীমাংসা করিয়! এই আদালত রাস্ত্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করিবে । 

্ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্ত অপর একটি অবস্থার 

কেল্রের নিশ্চয়তা প্রয়োজন । রাজ্যগুলি ইচ্ছামত কেন্দ্র হইতে স্বাধীনত! 

মিজিতিনির ঘোষণা করিতে পারিবে না। আবার কেন্দ্রও খুসীমত 

রাজ্যগুলির কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না । 

যুক্তরান্ত্রীয শাসন ব্যবস্থা অপেক্ষাকত জটিল। এই শাসনের স্বরূপ এবং দ্বৈত 

(*) নাগরিকতার অর্থ উপলব্ধি করার মত রাজনৈতিক জ্ঞান 
উন্নততর রাজনৈতিক চেতনা । জনগণের থাকা? চাই। ইহা ছাড়া বহুবিধ সরকার 

পরিচালনার জন্য দক্ষ শাসকের সরবরাহ পধাপ্ত হওয়াও প্রয়োজন । 

(৪) 
শাসনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা । 



৬৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

যুক্তবাষ্ট্রীয় সরকারের স্ববিধ। €1%161165 0£ চ75061:5] (30561171267 ) 2 

বৃহদায়তন এবং বৈচিত্র্পূর্ণ দেশ শাসনের পক্ষে 

(১) যুক্তরাষ্ট্ই প্রকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা । রাজ্য সরকার থাকার 
ইনার দ্বার বুহুৎৎ এবং টি 
বৈচিত্র্য বহুল » দেশ ফলে কেন্দ্র হইতে বহুদারে অবস্থিত অঞ্চলগুলি স্ুশাীসিত 

স্ুশাসিত হইতে পারে । হইতে পারে এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিকাশ লাভ 

করিতে পারে । 

একাধারে এব এবং বৈচিত্র্য বজায় রাখিবার ইহাই সার্থক উপায়। 

(২) যে সমস্ত বিষয়ে সমগ্র দেশে একই রকম নিয়ম থাকা! 
ইহা বৃহত্তর জাতি প্রয়োজন, তেই সমস্ত বিষয়ে একই নিয়ম প্রবর্তন 
গঠলের সহায়ক । 

করিয়া এবং যে সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পার্থক্য 

থাক। বাঞ্চনীয়, এমন সব বিষয়ে বিভিন্নতার অবকাশ রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন জন 
সমাজকে একই রাস্ট্রায় পরিবেশে একটি বুভত্তর জাতিতে পরিণত হইবার সুযোগ 

দান করে। 

একটি মাত্র সরকার থাকিলে জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশই তাহাতে অংশ গ্রহণ 

৫ করে। কিন্ত যুক্তরাষ্্রীর ব্যবস্থা আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা 
ইক! রাজনৈতিক শিক্ষাৰ করিয়া বহু সংখ্যক লোককে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের 

হানে বহার বয়ে স্যোগ দান করে। আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের ভার 
স্থানীয় লোকদের উপর অর্পণ করিয়। যুক্তরাস্ট্ীয় ব্যবস্থা রাজনৈতিক শিক্ষার পথ 
নুগম করিয়াছে । স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন করিয়া ইহা জনগণকে আত্ম-নিরভরশীলতায় 

দীক্ষিত করে। | 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মিলনের ফলেই সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আত্মরক্ষার 

মি প্রয়োজনেই তাহার! একত্রিত । এককভাবে তাহার দুবল 

ইহার ফলে দুর্বল রাষ্ট্র এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ । কিন্তু তাহার? সংঘবদ্ধ হইয়] 

টরচারির রায়ান যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার ফলে তাহাদের শক্তি বুদ্ধি পায়। 
তাহারা আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জন করে, এবং নিশ্চিত নিরাপত। 

লাভ করে । | 

যুক্তরাষ্ট্রীযর শাসনের অন্ররবিধা (102£5065 ০£ [০0619] 03০৮৪102756) 2 

এককেন্দ্রিক সরকারের তুলনাকস যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল । 
ইসা চূর্বলগ রঃ পার ক্ষমতা বিভক্ত হওয়ার ফলে দুর্বল হইয় পড়ে । এই 

ছুর্বলতা আভ্যন্তরীণ শাসন এবং বৈদেশিক ব্যাপার 

উভয় ক্ষেতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান । 



সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী ৬৯ 

কেন্্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে দ্বায়িত্ব বিভক্ত থাকে বলিয়া দায়িত্ব 

রর এড়ান সহজসাধ্য হইয়1 দাড়ায় । একে অপরের উপর 

ইহা দারিত্বহীনতারপ্রশ্রয়দেয়। দোষারোপ করিয়া দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের 

চেষ্টা করে । 

একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আইন চালু থাকিতে পারে । তাহার 
ডি ফলে একজন নাগরিক বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক আইনের অধীন 

অঞ্চলে পরস্পর বিরোধী হইয়া পডে। ইহাতে নানারূপ অস্থবিধ! ও গোলষোগের 
আহন প্রচলিত থাকে । ্ 

স্ুত্রপাত হয় । 

একটি মাত্র সরকারের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি 
রি রাজ্যে স্বতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকে । ইহার ফলে শাসন 

জটিলতা এবং ব্যয়বাহুল্য যন্ত্র জটিল হুইয়! পড়ে এবং বহুবিধ সরকারের পরিচালন 
দোষে এই ব্যবস্থা] ছুষ্ট। ব্যয়ও বুদ্ধি পায়। 

কেন্রুটুর, এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় বলিয়। যুক্তরাস্্রীর 

ব্যবস্থায় নিয়ত বিরোধের আশঙ্কা রহিয়াছে । এই বিরোধ 

ইহার স্থায়িত্ব অনা যখন সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে, তখন যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া 

পড়িবার উপক্রম হয় । 

যুক্তরাষ্ত্ীয় ব্যবস্থা আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । ক্ষত 
ব্াষ্্রগুলির ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত। বিবদমান বৃহৎ বাষ্গুলির সমক্ষে তাহার! 

সদ শঙ্কিত। তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং 
আঞ্চলিক অথগুতা রক্ষা কর! অসম্ভব হইয়! উঠিয়াছে। 

অর্থনৈতিক সমস্যাও তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিতেছে । একমাত্র যুক্তরাষ্্ীয় 

সংগঠনই এই সমুদয় সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পারে । তাই সর্বত্র 

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্রিকে প্রবণতা। দ্রেখা যায়। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এই প্রবণতার 
সুস্পষ্ট সাক্ষ্য । র 

এই প্রসঙ্গে যুক্তরাস্ত্রীয় সরকারের একটি বিশেষ সাংগঠনিক পরিবর্তনের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। সম্প্রতি প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শক্তি 

কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ । বিশেষ প্রবল হইয়! উঠিয়াছে। পুলিশী রাষ্ট্রের ধারণার 

অবসান এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আবিভাব, যুদ্ধের ভয়, 

অখণ্ড পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, পরিবহন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি এবং 

দ্রুত শিল্পায়ণ ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে কেন্দ্র অবশ্থন্তাবীভাবে সমধিক প্রভাবশালী 

হইয়া উঠিয়াছে। 

যুক্তরাষ্ত্রীয় ব্যবস্থার বিপুল প্রসার 



প পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্র পরিচয় 

মন্ত্রীপরিবদ শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত জরকার (0217556 2153 

[15550617618] 1701009 0£ (০৮115172176) 2 আইনসভা এবং শাসন বিভাগের 

সম্পকের প্রকৃতি অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থাকে মন্ত্রীপরিষদ চালিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত-- 

এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যায়। 

মন্ত্রীপরিষদের শাসন (0511066 50109 0£ (০৮61170060% ) 5 এই 

নাম মাত্র শীসক থাকিলেও জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিচালন বিভাগীয় ক্ষমতা একটি 
প্রকৃত ক্ষমত! মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রীপরিষদের হস্তে স্যস্ত থাকে । এই সরকারের শীর্ষস্থানে 

4 একজন বংশানুক্রমিক রাজা অথবা নির্বাচিত বাট্রপতি 
থাকেন। তাহারই নামে সরকার পরিচালিত হইলেও, তিনি আসল শাসক নচ্নে। 
তিনি আনুষ্ঠানিক অধিপতি মাত্র । 

মন্ত্রীপরিষদের সদশ্যবৃন্দ আইন সভার সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুদ্ত,হন। আইন 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে বাষ্ট্রীধিপতি প্রধান মন্ত্রী জিভ গ্রহণ করেন | 

পরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে অন্যান্থ মন্ত্রীগণ নিযুক্ত হন । 

প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার এই প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। 
ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

আইনতঃ সব সদস্য সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও, প্রধানমন্ত্রীর 

প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনিই মন্ত্রীপরিষদের নিয়ামক । নিজন্ব পদত্যাগপত্র পেশ 
করিয়া তিনি সমগ্র মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইতে পারেন | 

মন্ত্রীগণ তাহাদের অন্ুস্থত নীতি এবং কার্ধাদির জন্য ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে 

আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন । আইনসভা! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদির 

ৃ মাধ্যমে মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে | মন্ত্রীদের এই দায়িত্ব- 
মন্ত্রীরা আইন সত কইতে 
নিষুক্ত এবং আইন সভার শীলতার কারণে এই শাসন ব্যবস্থা দায়িত্বপূর্ণ সরকার 
নিকট দারা। (0২০50751516 0০৮০1800610 নামে পরিচিত | আইন 

সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনই সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্বের উৎ্স। 

যৌথদার়িত্ব বলিতে বুঝায় যে, কোন একজন মন্ত্রীর দোষক্রটির জন্যা সমগ্র মন্ত্রী- 
পরিষদ দায়িত্ব স্বীকার করিবে । একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থ। 

জ্ঞাপনের অর্থ-_সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন । 

দলগত এঁক্য এই যৌথ দায়িত্বের স্বব্ধপ অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । 
আইনসভা এবং শাসন বিভাগ এই শ্রেণীর সরকারে ঘনিষ্ঠ যোগন্ত্রে আবদ্ধ 

থাকে । শাসন বিভাগীয় কর্মকততাগণের আইনসভায় আসন 

আছে, ভোটাধিকার আছে । উভয়ের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ 

যৌথ দায়িত্বের অর্থ 

ই! ক্ষমতাবিভাজন বিরোধী 

করা হয় না। 



সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী ৭১ 

আইন সভার প্রাধান্তহেতৃ এই জাতীয় সরকার সংসদীয় শাসন (51119006050 

(0৬210777601) নামেও অভিহিত হয় । সংসদীয় শীপনের 

অন্যতম অপরিহার্য লক্ষণ হইল সংসদে আইনসভায় বিরোধী 

পক্ষের অবস্থিতি। বিরোধী পক্ষই বিকল্প সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি বহন করে । 

ইহার অভাবে স্ষবেচ্ছাচাল্ তন্ত্রের স্থচনা হয় । 

-১হংলর্ত, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ এবং আরও বহু রাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে শাসিত হয় । 

র্ ঠ্রীপারিষদ চালিত সরকারের গুণ (71065116506 0801106516 0০৮ ০- 

606) £ এই জাতীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে আইনসভা হইতে পৃথক 

কর] হয় না। উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার ফলে শাসন কাধ স্থচারুভাবে সম্পন্ন হয়। 

শাসন বিভাগের বাস্তব অভিজ্ঞতা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে 

রী রা শাসন: প্রযুক্ত হইয়া! আইনসভা প্রণীত আইনগুলিকে বাস্তবধর্মী 

খিতাগের মধ্যে সৌছার্দপূর্ণ. করিরা তোলে । আবার শাসন বিভাগ অনেক সময় 
সম্পক বজায় থাকে । 

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সন্মুখীন হইবার জন্য নৃতন আইনের 

প্রয়োজন অন্থভব করে। আইন সভার সহিত শাসন বিভাগের ঘনিঠ সংযোগের 

ফলে এই আইন সহজেই প্রণীত হয়। ফলে শাসন বিভাগও কর্মকুশলত। দেখাইতে 

সমর্থ হয়। 

মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারে শাসনবিভাগ তাহার অনুস্থত নীতি এবং 

কার্ধাদির জন্ত আইন সভার নিকট দায়ী। আইন 

ই্হা দারিতঈীল শাসনব্যবস্থা সভার আস্থার উপরেই এই সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর 
করে। এই ব্যবস্থায় সরকার প্রত্যক্ষভাবে জনপ্রতিনিধি 

সভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট দায়ী । এই দায়িত্বই গণতন্ত্রের 

মূলমন্ত্র । 

শাসনের অধিকার কোন একজন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া! একটি মন্ত্রী পরিষদের 

৩ হজ্জে থাকে বলিয়। ক্ষমতার অসদ্যবহারের আশঙ্কা থাকে 

ইহাতে ভুল হইবার আশঙ্কা না। তাহা ছাড়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বছজনের মধ্যে 

জিরিযনর, আলাপ আলোচনার ফলে । ইহাতে সরকারী নীতি 

যথাসম্ভব নিভূল হইবারই কথা! । 

পার্লামেপ্টারী গণতন্ত্রে সরকারের মতই বিরোধীপক্ষেরও স্থান আছে । আইন- 

সভায় সরক।র-পক্ষ-সমর্থনকারী দল যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই সরকারের তুল ভ্রান্তি 

দেখাইবার জন্য বিরুদ্ধদলও অপরিহার্য । আইন সভায় বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ 

মন্ত্রীগণকে সরকারী কার্ধাদি সম্বন্ধে নানারপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন এবং সরকারী 

বিরোধী দলের উপস্থিতি 
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নীতির ব্যর্থতা প্রচার কর। তীহাদের. রাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ । এই সমা- 

লোচনার ভয়ই মন্ত্রীগণকে সংযত করিয়া থাকে। তাহা 
হার রঃ সমালোচনা ছাড়া আইন সভায় সরকার এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে 

জা যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত 

শিক্ষার প্রসারে লহায়তা করে। হইয়া! জনগণকে রাজনীতি বিষয়ে সচেতন করিয়া 
তোলে । 

মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারের ত্রটি (1)612065 ০£ (08027066 (30 20- 

28676) 2 এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বল! হয় যে ইহার ফলে মন্ত্রীপরিষদের হস্তে 

রা শাসন এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীর ক্ষমতা কেন্ত্রী- 

ইহা ব্যক্তি-স্বাধানতার ভূত হয়। মন্ত্রীগণ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর পরিচালনা করেন । 

পক্ষে হানিকর। আবার আইন সভায় তীাহারাই বিল উত্থাপন করেন । 
ক্ষমতা এইভাবে একই হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ব্যক্তি-ম্বাধীনতা ব্যাহত হয়। 

আইন সভার নিকট মন্ত্রীসভার দায়িত্ব নামমাত্র । সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সমর্থন পুষ্ট 

মন্ত্রীসভা সত্যই অপরাজেয় | প্রধান প্রধান সদশ্যদের লইয়] মন্ত্রীসভা! গঠিত হয় 
টি বলিয়। দলভুক্ত সাধারণ সদস্যগণ তীহারদ্দিগকে নিয়ন্ত্রণ 

ইহার ফলে এক নব্য করিতে পারেন না। দল হইতে নির্বাপনের ভয়েই 

শ্বৈরাচারের উত্তব হুইয়াছে। তাহার] মন্ত্রীসংসদের প্রতি নিয়ত অন্গত থাকেন । 

প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবিসবংবাদী নেতা হিসাবে কাধতঃ একনায়কের 

আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এইভাবে মন্ত্রী পরিষদের শাসন এক নৃতন শ্বৈরতন্ত্রে পরিণত 

হইয়াছে । 

আইনসভার বিরাগ-ভাজন হইলেই মন্ত্রীসভার পতন ঘটে । সরকারের স্থায়িত্বের 

অনিশ্চয়তা হেতু আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির 

করা টিনের ধারাবাহিকত রক্ষা করা যায় না। ইহা! ছাডা বহু দল 
বিশিষ্ট আইন সভায় কোন একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার 

অভাবে স্থায়ী সরকার গঠন করিতে পারে না। এমত অবস্থার ঘন ঘন সরকারের 

পন্িবতন হয় । 

মন্ত্রীপরিষদের শাসনকে অনভিজ্ঞের শাসন ( (০৮500210005 £৯00865075) 

বল! হয় । / 
(ক) মন্ত্রীগণ তাহাদের কার্কাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 

(৪) অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তা তাহাদের দক্ষতা অর্জনের 
শাসনকার্ধে দক্ষতার অভাব ঘটে 

পথে প্রথম বাধা । 
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(খ) মন্ত্রীগণ নির্দিষ্ট দপ্তরেই যে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, এমন কোন 

নিয়মই নাই। দঞ্চর পুনর্বটনের ফলে এক বিভাগীয় মন্ত্রীকে অপর বিভাগের দায়িত্ব 

গ্রহণ করিতে হয় । ইহার ফলেও তাহাদের কর্মকুশলতা হ্রাস পায় । 

(গ) মন্্রীগণকে আইন সভা এবং দলীয় সংগঠন উভয়ের সমর্থন লাভের আশায় 

সদ সচেষ্ট থাকিতে হয়।, ফলে নিজস্ব বিভাগে তীহার1 একনিষ্ভাবে আত্মনিয়োগ 

করিতে পারেন না । 

এই ব্যবস্থায় সরকারী নীতি নির্ধারণের দারিত্ব কোন একজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত 

রী না থাকিয়া একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে । বহু জনের 

ইহা! ক্রত সিদ্ধান্ত মধ্যে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত 

প্রহার হারান গ্রহণ এবং তদন্যায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব ঘটে । 
কাজেই আপত্কালীন ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে এই শ্রেণীর শাসন অনুপযুক্ত । 
২৫০ রাষ্টুপতি শাসিত সরকার ( 75557670705] (30৮57215776) 2 এই শাসন 

ব্যবস্থায় পরিচালন বিভাগীয় সর্মৰ কর্তৃত্ব একজন রাষ্রপতির স্তে ন্যস্ত থাকে। 

টির রা জড়ো রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রেরে আন্ষ্ঠানিক অধিনায়ক এবং প্রধান 

সম্পূর্ণ পৃথকীকবণ এই শাসক। তিনি জনগণের দ্বার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
550554552 নিবাচিত হন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আইন সভার 

নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন । আইন সভা অনাস্থ। প্রস্তাব পাশ করিয়! 

তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে পর 

নিদিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী তাহাকে অপসারণ করা যায়। তাহাকে সাহায্য করিবার 

জন্য একটি মন্ত্রীসভা থাকে । এই মন্ত্রীসভার সভ্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ভূত্য 

মাত্র। তীহারা রাষ্ট্রপতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, আইন সভার নিকট তাহাদের 

কোন দায়িত্ব নাই। রাষ্টপতির অথবা তাভার অধীনস্থ মন্ত্রীগণ আইন সভার 

সদস্য নহেন এবং তাহাদের আইন সভার কাধে সরাসরি যোগদান করিবার 

অধিকার নাই। ৃ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্ুদপ শাসন প্রচলিত । 

রাষ্টীপতি শসিভ সরকারের গুণ (12155 0£ 2155802101019] (30৬ €10- 

12206) £ রাষ্ট্রপতি অপ্রতিছন্দী শাসক । শাসন সম্পক্ষিত সমুদয় ক্ষমতার একক 
অধিকার তাহার হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়! সরকার দৃঢ় এবং 

ইহ বলিষ্ঠ তে পদ্ধতি শক্তিশালী হয় । বহুজনের সম্মতি আদায়ের জন্য আপোষ 

করিবার প্রয়োজন নাই । কাজেই টৈাদেশিক নীতি 
নির্ধারণে এবং আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনায় সব্রকারকে অযথা! বেগ পাইতে হয় ন।1। 
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দেশ বিপদাপন্ন হইলে অথবা অন্য কোন কারণে জরুরী অবস্থার উতদ্তব হইলে 
রয রাষ্টপতি রত সিদ্ধান্ত গ্রভণ করিতে পারেন এবং তদন্ষায়ী 

উহ! জরুরী অনন্ায় ক্ষিপ্রতার সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন । 
বিশেষ উপযোগী । আলাপ আলোচনায় বৃথা সময় নষ্ট হয় না। 

রাষ্ট্রপতি নিদিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। আইনসভার সদ] পরিবর্তনশীল 

মতামতের দ্বারা তাভার ভাগ্য-বিপর্ষয় ঘটে না। কার্ধ 

না রি রি কালের এই স্থায়িত্বের জন্ একদিকে তিনি শাসনকার্ষে 
গুণ হইল স্তাহিতব। দক্ষতা স্নের স্থযোগ পান, অপরদিকে সরকারী নীতির 

নিরবচ্ছিন্রত! অক্ষুপ্র থাকে । 

আইনসভা এবং শাসন বিভাগ প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কর্শে রত থাকে বলিয়া উভয়ের 
মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা থাকে না । আইন বিভাগ আইন 

1 শাসনকা প্রণয়ন এবং রাষ্্রপতি এ আইন প্রয়োগের কার্ষে ব্যাপৃত 
সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় । থাকেন বলিয়া আইন এবং শাসন উভয়েরই উত্কষ 

সাধিত হয় । 

শাসন বিভাগের সর্বাধিনায়ক হিসাবে রাষ্ট্রপতি শাসন-সম্পকিত সর্ববিধ কার্ষের 

জন্য দাঁয়ী। ক্ষমতা বিভক্ত হয় নাই বলিয়া দায়িত্বও 

নিযে বে অবিভক্ত। বহুজনের হস্তে দায়িত্ব থাকিলে তাহা মূল্যহীন 
নিপণ কর সম্ভব । হইয়। পডে। কিন্তু একজনের উপর অপিত দায়িত্ব 

স্নিন্দিষ্ট, তাহ1 হইতে অব্যাহতি পাওয়1 অসম্ভব । 

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ক্রি (76£5065 ০£ [55570619781 (3০ড5105- 

25210€) 2 রাষ্টপতি একমাত্র শাসক বলিয়া তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সামর্থ্যের 

(১) উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে । তাহার অক্ষমতা ও 

একমাত্র শাসকের অক্ষমতার অযোগ্যতার শান্তি সমগ্র জনসাধারণকে বহন করিতে 
দরুণ সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রন্ত হয়। হয়। সেইজন্য একজন ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনার উপর 

একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্তৎ ঈপিয়/'দেওয়! মোটেই নিরাপদ নয়। 
রাষ্পতি তাভার অচুস্থতনীতি এবং কার্ধাদ্ির জন্য আইন সভার নিকট দায়ী 

নহেন । অপসারণের কষ্টসাধ্য পদ্ধতির অন্তসরণ ব্যতীত 

ইক] কারা তাভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় নাই। ইহার ফলে 

তিনি ন্বিরাচারী শাসকে পরিণত হন । 

রাষ্ট্রপতি আইন সভায় অক্রপস্থিত থাকার ফলে তাহার সুচিন্তিত মতামত এবং 

বাস্তব অভিজ্ঞতা আইনে স্থান পায় না। ফলে আইনসভা! প্রণীত আইন অনেক 
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ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী হয় না। আবার আইনসভা রাষ্রপতি-আকাঙ্ফিত আইন রচনা 
(৩ করিতে অস্বীকৃত হইয়1 রাষ্ট্রপতির শাসনকুশলতাকে ক্ষুণ্ন 

বিভাগীর বিবোধ শাসন করে । এইভাবে আইন সভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে 

ব্যবস্থার ছুব্লতার সুচনা করে মতবিরোধ ঘটিলে শাসন ব্যবস্থায় অচল অবস্থার উত্তব হয়। 

॥ সারাংশ ॥ 

শাসনক্ষমত প্রয়োগের উদ্দেহা এবং শাসকের সংখ্যা--এই দুইটি নীতির ভিত্তিতে 

আযরিষ্টূল রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটি-__-এই তিনটি স্বাভাবিক, আর শ্বৈরতস্ত্, 

ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্র_এই তিনটি বিকৃত সরকারের উল্লেখ করিয়াছেন । 

সরকারী সংগঠনের অভিনবস্থ এবং জটিলতা হেতু আধুনিক কালে আ্যারিষ্টটূল 
বরিত শ্রেণীবিস্তাস অচল | বর্তমান সরকারের ছুইটি প্রধান কূপ £-_একনায়কতন্তর 

এবং গণতন্ত্র। কেন্দ্র এবং অঞ্চলের সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতন্ত্র এককেন্দ্রিক এবং 
যুক্তরাস্ট্রীযর-_এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । আইন সভার সহিত শাসন বিভাগের সম্পর্ক 
অনুসারে গণতন্ত্র পার্লামেন্টারী অথব' রাষ্পতি-শাসিত সরকার নামে অভিহিত হয় । 

রাজতন্ত্র ঃ বংশানুক্রমিক অধিকারে রাজ! অথব1 রাণী যখন শাসনের সর্যময় 

ক্ষমত] প্রয়োগ করেন, তখন সেই শাসন ব্যবস্থাকে বল। হয় চরমতম রাজতম্ত্! 

গুণ £--€১) সাংগঠনিক সরলতা, (২) নিরপেক্ষতা, (৩) দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব | ক্রি ৫ 

€১) দায়িত্বহীনতা, ২২) ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ । 

অভিজাততত্প £ ইহা অল্লপসংখ্যক জ্ঞানীগুণীর শাসন । গুণ -দক্ষ এবং 

[পেক্ষ ব্যক্তিদের শাসন বলিয়া ইহা জনকল্যাণকর | দোষ-_জ্ঞানী ও গুণী জন 

যে স্ুশাসক হইবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণ নাগরিক অধিকারশৃহ্য 

হইয়া পড়ে। অভিজাততস্ত্রের বণিকতন্ত্রে রূপান্তরিত হইবার প্রবণতা দেখা যায় । 

গণতগ্্র ঃ জনকল্যাণের উদ্দেশে পরিচালিত জনগণের নিজন্ব শাসনই গণতন্ত্র । 

এই ব্যবস্থায় সমগ্র জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার । গণতন্ত্রের ছুইটি বূপ-_- 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ । আধুনিক বৃহদায়তন রাষ্ট্রে সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে সরাসরি- 
ভাবে সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব বলিয়৷ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 

হইয়াছে । 

গুণ (১) আত্মশাসন বলিয়া ইহ সত্যকার কল্যাণসাধনে সমর্থ, (২) সরকার 

দায়িত্বশীল, (৩) সাম্য এবং স্বাধীনতা ইনার ভিত্তি, (৪) সহিষুত1 ইহার ধর্ম, 
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(৫) ইহা! ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী মুক্তপরিবেশ স্থষ্টিতে সহায়তা করে, €৬)' ইহা 
দেশপ্রেমের জন্মরাতা৷ রাজনৈতিক শিক্ষার সহায়ক এবং বিপ্রববিরোধী | 

ক্টি ৪ (১) ইহ! অশিক্ষিত জনতার শাসন, (২) ইহা অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা, 
(৩) ইহ দলীয় স্বার্থের পরিপোষক, (৪) ইহা! ব্যয়বহুল এবং বিলম্বিত শাসনব্যবস্থা, 

(৫) ইহা সংরক্ষিত স্বার্থ এবং সংরক্ষণশীল মনোভাবের সমর্থক |. 

সাফল্যের শর্ত £ (১) জনগণ ইহার জন্য আগ্রহশীল হইবে এবং ইহার আদর্শ 

রূপায়নে সমর্থ হইবে, (-) প্রয়োজনীয় শিক্ষায় জনগণ শিক্ষিত হইবে, (৩) স্বাধীনতা 
এবং সহিষ্ণুতা এই দুইটি মূলনীতি মান্য কর1 হইবে, (৪) অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীভূত 
হইবে, (৫) মতামত প্রকাশের অধিকার অক্ষুপ্ন থাকিবে, (৬) স্থসংগঠিত এবং 
দেশপ্রেমে উদ্ুদ্ধ বিরোধী দল থাকিবে । 

একনার়কভগ্্র ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে একনায়কতন্ত্রের অবিভাব 
হয়। বিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠন ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী সরকারের ব্যর্থতাই 
একনায়কতত্ত্রের পথ সুগম করিয়াছিল । 

একনায়কতন্ত্রের তিনটি জপ-_€১) ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত, (১) সামরিক এক- 

নায়কতন্্$়। €৩) বিভ্তহীন শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র। একজন ব্যক্তির নিরঙ্কুশ শাসনা- 

ধিকারই এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । ইহ একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের একাধিপত্যে 

বিশ্বাসী । বিরোধ বা সমালোচনার অবকাশ এখানে নাই। 

গুণ £ (১) ইহা আশুফলপ্রদ ব্যবস্থা; (২) ইহা যুদ্ধ প্রভৃতি বিপজ্জনক 

পরিস্থিতির উপযোগী, এবং পুনর্গঠন কাধ ক্ষিপ্রতার সহিত সমাধা করিতে পারে ; 

(৩) ইহ। কর্মচঞ্চল শক্তিশালী জাতি গঠনে সহায়তা করে | 

্র্টটি 2 (১) ইহার স্থষ্টি চমকপ্রদ হইলেও ক্ষণস্থায়ী; (২) ইহার ভিত্তি পশুবল, 
জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আন্বগত্য নহে ; (৩) সমালোচনার স্রযোগ ন। থাকাত্র ফলে 

একনায়ক-অস্থুস্থত নীতি ভ্রান্ত হইলেও তাহার সংশোধন সম্ভব নহে ; (৪) উগ্র- 
জাতীয়তাবাদ সমর্থন করিয়। ইহ যুদ্ধের উন্মাদন1 যোগায়; (৫) ব্যক্তিজীবনের সকল 
দিক নিয়ন্ত্রণ করিয়! ইহা ব্যক্তিত্বকে পঞ্গু করে । 

এককেন্দ্রিক সরকার 2 এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সমগ্র দেশ একটিমাত্র কেন্দ্রীয় 
সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধীনস্থ । 

গুণঃ (১) ইহা রাষ্থীয় সংহতি রক্ষার সহায়ক, (২) শাসন ব্যবস্থা সরল এবং 
শক্তিশালী হয় এবং দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ কর] সম্ভব হয়। 
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্র্টি (১) ইহা! বুদ্হায়তন দেশ শাসনের অনুপযোগী ; (২) ইহ আঞ্চলিক 

ত্বাতশ্থ্য এবং বৈশিষ্ট্যের বিরোধী । 

যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকার ঃ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্য মধ্যে এমন- 
ভাবে বন্টন কর] হয় যাহাতে উভয় সরকার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ- 
ভাবে কাধ করে তখন তাহাকে যুক্তরাস্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা ভয় । 

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্ত £ (6১) একদিকে জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব 
থাকিবে, €২) অপর দিকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার আকাঙ্ষা থাকিবে, 
(৩) অঞ্চলঞ্চলির মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য থাকিবে । 

বৈশিষ্ট্য £ (১) লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র প্রাধান্য, (২) স্থম্পষ্টভাবে 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, €৩) যুক্তরাম্ত্রীর বিচারালয় গঠন । 

গুণ £ (১) জাতীয় এক্য এবং আঞ্চলিক বেশিষ্ট্যের সমন্থয় সাধন করে বলিয়] 

ইহা বৃহদারতন এবং বৈচিত্র্যবহুল দেশ শাসনের উপযোগী, (২) আঞ্চলিক শাসন 
প্রবর্তন করিয়া ইহ! রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারে সহায়তা করে । 

দোষ 2 (৫১) ইহা দূর্বল শাসন ব্যবস্থা, ৫২) দায়িত্ব বিভক্ত বলিয়া অর্থহীন 
হইরা দাড়ায়, (৩) বিরোধের আশঙ্ক! সদা বঙমান, (৪) ইহ] জটিল এবং ব্যয়বহুল 
শাসন পদ্ধতি । 

পার্লামেন্টারী শাসন ইহা মন্ত্রীপরিষদের শাসন এবং দায়িত্বশীল শাসন 
বলিয়াও পরিচিত । শাসনক্ষমতা আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল এক মন্ত্রীপরিষদের 

হস্তে ন্যস্ত থাকে । 

গুণঃ (১) আইনসভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার ফলে শাসন- 

কার্ধ স্থচারুভাবে নিম্পন্ন হয়, (২) ইহা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা | 
ত্র্টটি 2 ৫১) ক্ষমতাবিভাজন নীতির অন্বীকৃতির ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত 

হয়) (২) ইহ? একনায়কতস্ত্রেরে অভিনব সংস্করণ, (৩) ইহা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 

অনুপযোগী (৪) ইহা অস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা । ৮ 

রাষ্ট্রপতির শাসন__ক্ষমত! স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সরকারে 
শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলেন জনগণের দ্বার। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত একজন 

রাষ্্রপতি-__আইন সভার নিকট ধাহাকে অন্ুশ্থত নীতি এবং কাধাদির জন্য জবাবদিহি 

করিতে হয় না। তিনি অথবা তাহার অপ্দীনস্থ মন্ত্রীসভা, আইনসভার সদস্য নহেন 

অথব1 আইনসভার নিকট দায়ী নহেন । 

গুণ $ (১১) ইহা শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা এবং জরুরী ব্যবস্থা অধলম্বনে অত্যন্ত উপ- 
“যোগী, (২) ইহার স্থায়িত্ব আছে বলিয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে একই নীতি অনুসরণ কর যায় । 
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্রন্টি 8 (১) রাষ্ট্রপতির দায়িত্বহীনতা তাহাকে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত করে । 
(২) আইনসভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সংযোগ না থাকার ফলে নানারূপ 

বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। 

॥ আদর্শ প্রশ্সমাল। ॥ 

1..709600 10920790280, 10159101776 015)5 09৮548910. [107:901 8১700. 110.01901) 19:120.001:80 , 

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর | প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতস্ত্রের পার্থকা আলোচন! কর । 
রে [ পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫ ] 

৫০০10 ০০৮ 056 170970188 800. 0015068 0£ 0১9098610 68 05565 19100007505 * 

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা কর । | পৃষ্ঠা ৫৫-০৮ ] 
9, /126 0০0 /00 10097. 1) £001770018)0% 2 (30275002509 2৮ ৯2061 10105098101 0. 

গণতগ্্ বলিতে কি বোঝ ! গণতন্ত্র এবং একনায় কতস্ত্রেব তুলনামূলক আলোচন। কর। 
[ পৃষ্ঠা ৫৪ ও ৬০ ] 

4. 79৮ 5৪ 101088,501810110 2 10150088168 17891159800. 09190%5. 

একনারকতন্ত্র কাহাকে বলে? হহার গুণাগুণ আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ৬০-৬২ ] 
55130580089 009 22971689700. 0018088 ০৫ 19920070559 2৮ 10000 01 (0৮831277097 

সরকারা সংগঠন হিসাবে গণতত্ত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচন কর। [ পৃঃ *৬-৫৮ ] 
1096 579 619 0010 01110179 101: 1109 ৪1009988 01 200009118 0977)001:8,0% ? 

আধুনিক গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি কি তাহ] লিখ । [ পৃষ্ঠা ৫৯-৬* ] 
7... 10186108019, ০০৮৮9917 01016598100. 050.97:21 08208 ০0৫ 0১597)37392)0* 111057569 

0] 80৩92, 

এককেক্ড্রিক এবং যুক্তরান্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য উদাহরণসহু নির্দেশ কর । [পৃষ্ঠা ৬৩ ও ৬৬ ] 
তর 000009:9 009 90508 08599 200. 01590.581069£899 ০01 ৪॥ [010168:5 03097070091) ভব) (10 

010088 01 2 5190.97:5] (309 59110170)0900, 

এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণের তুলনামূলক আলোচন। কর। 
[ পৃষ্ঠ ৬৩-৬৪ ও ৬৮-৬৯ ] 

9. 0৯6 18 79097] 00911027929 2 178800.88 165 01019 01858060729 0108. 

যুক্তরাষ্ট্র সরকার কাহাকে বলে? ইহার প্রধান বৈশিষ্ট/গুলি আলোচনা কর। 
[ পৃষ্ঠা ৬৬, ৬৪-৬৫ ] 

10. 190 0০ ০৩ 2209210 10/ 2 01006786100? 101990.95 6288 00200010708 100 609 10100.9- 

6101 ০1 ৬ 0790.9:861010. 

যুক্তরাষ্ট্র বলিতে কি বুঝ ? যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্তগলি আলোচন। কর । [ পৃষ্ঠা ৬] 
11, 2০5০ 8: 609 00700161908 0: ৪009095980৫ ৪ 01909720100? ৬10৮৮ 200001106 00 ০০ 

9 6159 98,80238 106 09 0:98806 66180917005 6০7৪/:0:8 10780.972,01010 ? 

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শতগুলি কি কি? তোমার মতে যুক্তরাস্ত্রীম সরকারের দিকে সাম্প্রতিক 
/] প্রবণতার কারণগুলি কিকি? [ পৃষ্ঠা ৬৭ ও ৬৯ ( অন্ুঃ & ] 

12. ০আ 11] 5০০. 08961206018] 15710006205 30010020916 17002 12159109970 6180 

0:05920170906 ? 711090:209 500 908 9: 2100. 0190539 61961 79819906159 72897165800. 

0915068. 

ক্ষি ভাবে পার্লামিন্টারী শাসন ব্যবস্থা হইতে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পার্থক্য নির্দেশ 
করিবে ? উদ্দাহরণলহু ব্যাখ্যা কর এবং ইহাদের গুণাগুণের তুলনামূলক আলোচন! কর । 

[ পৃষ্ঠা ৭০-৭৪ ) 



সপ্তম অধ্যায় 

( চা 01,001005 0 ১0৪.62) 

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্দের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নাই। এই 

মতানৈক্যের মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতা | 
কেহ কেহ রাষ্ট্রকে সমাজ সংগঠনের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়। মনে করেন । তীহাদের মতে 

রাষ্ট্র এবং* সমাজ অভিন্ন । এই জাতীয় রাণী সর্বগ্রাসী । ইহার কর্মক্ষেত্রের পরিধি 

অপরিমিত | জার্মাণ দার্শনিক হেগেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ 

সত্তার সন্ধান পায়। কিন্তু আধুনিক বাষ্বিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রকে সমাজের অন্যতম 
সংগঠন বলিয়া জ্ঞান করেন। ল্যাস্কি বলেন--আমার নাগরিকতা আমার সমগ্র 

জীবনের সমব্যাপক নহে” | ম্যাকাইভারের অভিমত এই যে প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার 

রেরারনারার জন্ রাষ্ট্র সমাজের সর্ববিধ উদ্দেশ্ট সাধনে অসমর্থ । ইহার 

তা উদ্দেশ্ট সীমাবদ্ধ, কাজেই ইহার অধিকারও সীমিত । 

রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের মূল স্ুত্র নির্ধারণ করে সত্য, কিন্ত 
সমাজ-জীবনকে সম্পূর্ণতা দানের সামর্থ্য তাহার নাই। উদাহরণম্বরূপ বলা যাইতে 
পারে-_ রাষ্ট জনমত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না । বলপ্রয়োগের দ্বারা জনমত প্রভাবিত 

করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য । একই কারণে সমাজের নীতিজ্ঞান এবং প্রথাগত 

বিধান পরিবর্তনের ব্যাপারে রাষ্ট্র বিফলমনোরথ হয় । 

ব্মান রাষ্ট্রের কার্ধাবলী সম্বন্ধে দুইটি সুস্প্ট মত আছে-_একটি ব্যক্তি স্বাতস্তথ্য- 

বাদ, অপরটি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ । ব্যক্ভিস্বাতন্থ্যবাদীগণ 
ব্যক্তিম্বাতন্জ্যবাদ এবং রর ৃ 
সমাজতান্ত্রিক মতবাদ | বলেন_ রাষ্ট্রের কাজ যত কম হইবে ততই মঙ্গল | অপরপক্ষে 

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ রাষ্ট্রের বিস্তৃত করক্ষেত্র দাবী করে । 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রয বা 007015100911800) 2 ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 

হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে ব্যক্তিত্বাতস্ত্যবাদের আবির্ভাব হয় । 

যখন রাষ্ট্র খ্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করিতে উদ্যত হইল, তখন স্বাধীনতাকামী 

মানুষ এই রাস্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে অবাঞ্ছিত জ্ঞান করিল। রাষ্ট্রকে সংযত এবং তাহার 

কর্মক্ষেত্রকে শীমাবদ্ধ করার মনোভাবই ব্যক্রিস্বাতন্্যবাদে ব্যক্ত হইয়াছে। উনবিংশ 
শতাব্দীতে জেমস্ ্য়াট মিল এবং হার্বাট স্পেনসারের রচনায় এই মতবাদ পরিক্ষটিত 
হয়। মিলের মতে নিজের উপর, দেহ এবং চিত্তের উপর মানুষের পুর্ণ অধিকার 
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আছে । কেবলমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ব্যক্তির অবাধ অধিকার নিয়ন্ত্রিত 
কর। যুক্তিযুক্ত । তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য তাহার উপর বলপ্রয়োগ শুধু অবাঞ্ছিত 

নহে, অন্যায় | 

হার্বাট স্পেনসার বলেন- মন্গষ্ধাসমাজ যে এখনও আদিম বর্বরতা অতিক্রম 

করিতে পারে নাই, তাহারই নিভূলি সাক্ষ্য এই রাষ্ট্র। 
58 প্র 7 তিনি রাষ্্রকে দেখিরাছেন পারস্পরিক নিরাপত্তা বিধানের 

উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সমবায় সংগঠন হিসাবে । 

ব্যক্তিম্বাতন্ত্রযবাদীগণ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করেন না। রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর জ্ঞান 

করিলেও তাহার] ইহার প্রয়োজনীরতা অস্বীকার করেন না। মানুষের স্বভাবগত 

স্বার্থপর তা এবং কলহপ্রিয়তাই রাষ্রকে অপরিহাধ করিয়া তুলিয়াছে। নৈরাজ্যবাদী- 

গণের অন্তকরণে তাহারা রাষ্ট্রেরে উচ্ছেদ কামন। করেন না । তাহারা বলেন-_রাষ্ 

তাহার কর্নক্ষেত্রকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিরাই তাহার সার্থকতা প্রমাণ করিবে । 

ব্যক্তি-স্বাতন্্যবাদীগণ রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে সব কাজ অপরিহাধ__যেমন 
প্রয়োজনীয় অণচ ছু্টগ্রহরূপে টৈেদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধান কর। এবং 

সারির ভি আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা-_তাহাই শুধু 
রাষ্ট্র করিবে । নিরাপত্তা বিধানই হইবে রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য । কল্যাণসাধন 

তাহার দায়িত্ব বহিভূর্ত, এই নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বকে ক্ষণ 

করিবে । অর্থাৎ রাষ্ট্র হইবে পুলিশীরাষ্ট্র, তাহার কাধ হইবে কেবলমাত্র নিবারণ- 
মূলক, গঠনমূলক নহে । 

ব্যক্তিম্াতন্ত্রযবাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি 2 

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়] উচিত । ব্যক্তিকে তাহার 
নিজস্ব ভাগ্য নিধধারণের স্থযোগ দিয়াই রাষ্ট্র ব্যক্তিত্ব 

দিতি বিকাশের উপযোগী পরিবেশ স্থষি করিতে পারে । সব 

র্যাপারেই রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিকে সাহায্য করে, তাহা হইলে 

সে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া! পড়িবে । সে নির্ভরশীলতা দাসত্বেরই 
নামান্তর | 

নিজের ভালমন্দ প্রতিটি ব্যক্তিই বোঝে । ব্যক্তি-জীবনের বিচিত্র প্রয়োজন. 

(২) রাষ্ট্রের পক্ষে উপলব্ধি করা এবং তদন্ুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন 
মনভ্ভাত্বিক ঘুক্তি করা সম্ভব নয়। কাজেই রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল ব্যক্তিকে 

অবাধ অবকাশ দেওয়া । 



রাষ্ট্রের কার্যাবলী ৮১ 

আঘদাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক ক্ষেরে রাষ্ত্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্চিত 
| ভি বিবেচনা করিতেন | তাহারা 4,9155৬5-65806” অর্থাৎ 

অর্থনৈতিক যুক্তি। ছাড়িয়া দাও এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন । ব্যক্তি 

স্বাতঙ্থ্যবাদ্দীগণ বলেন- পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর । ইহার ফলেই ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের স্থার্থই 
সংরক্ষিত হয়। মালিক এবং শ্রমিক উভয়েই লাভবান হয় এবং দেশও আধিক দিক 

দিয়া উন্নত হয় । অতএব অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অসঙ্গত | 

প্রাকৃতিক আইন (79 0£ ৪5:৪০ ) অনুযায়ী বাচিয়। থাকিবার জন্য 

প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতে হয় । এই জীবন 

মির | সংগ্রামে (50058815 2০: 6২25667১০5 ) যোগ্যতমই শুধু 

টিকিয়া থাকে । রাস্ট্র ষদি অক্ষম এবং অপদার্থকে সাহাষ্য- 

দান করিয়া বাচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সভ্যতার অগ্রগতি 

ব্যাহত হইবে । অতএব প্রাকতিক আইনের বিরুদ্ধে কাজ কর! রাষ্ট্রের পক্ষে 

রাষ্ট্র বলিতে কার্ধকরী অর্থে আমর সরকারকে বুঝি । সরকার মুষ্টিমেয় লোকের 

(০) সমষ্টি। তাহাদের কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে। 
বাস্তব অভিজ্ঞতা-ভিত্বিক যুক্তি তাহা! ছাডা সরকারী কর্মপদ্ধতি অযথা বিলম্বিত এবং 

স্বজনতোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা দোষে ছুষ্ট। 

ব্যক্তিস্বাতগ্জ্যবাদের সমালোচন। 2 

বিরুদ্ধবাদীগণ ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাদের সমর্থনে ব্যবহৃত যুক্তিসমূহের অসারতা প্রতিপন্ন 
করিতে চাহিয়াছেন। 

(১) ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ. 

র্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিলে চলিবে না। ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া এবং 

হ্থযোগ-ৃবিধ! দান করিয়াই রাষ্ট্র তাহার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে । 
(২) ব্যক্তি তাহার ভালমন্দ সব সময় বুঝে না। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়ম পালনের 

ব্যাপারে ব্যক্তির অজ্ঞতা প্রকটভাবে দেখা যায় । এই ব্যাপারে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর] রাষ্ট্রের কর্তব্য | 

(৩) অর্থনীতিক্ষেত্রে ষে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কথা বল! হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ 
অবাস্তব । তাহা ছাড়া প্রতিযোগিতা সমানে সমানেই সম্ভব । অপূর্ণ প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশ্তই ছুরবলের পক্ষ সমর্থন করিবে । | 



৮২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

(৪) প্রাক্কতিক নিয়মের নিষ্্রতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই বাষ্্রের 

প্রতিষ্ঠী। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা হাসের জন্যই সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ-জীবন 
পরিচালিত হয় । কাজেই নির্মম প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ অবাস্তর | 

(৫) সরকারী কার্ধাদ্ির যে সমস্ত ক্রটি দেখান হইয়াছে তাহার জন্য সরকারকে 

সঙ্কুচিত ন। করিয়1 উপযুক্ত ব্যক্তিদের ছ্বার! সরকার গঠন করাই বাঞ্ছিত। 

ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদ নানাভাবে সমালোচিত হইলেও ইহার মূল্য অনম্বীকাধ। 
অবাঞ্কিত সরকারী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিয়! ই্হ্1 

ব্যক্তিকে শ্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। ইহা 

ব্যক্তিকে আত্মসচেতন, স্বাবলম্বী এবং উদ্যোগী হইতে শিক্ষা দেয় । রাষ্ট্রের লক্ষ্য যে 

আদর্শ নাগরিক স্থষ্টি এবং মুক্ত পরিবেশ রচন1 করিয়াই যে সেই উদ্দেশ্ট সাধন সম্ভব 
_ এই আদর্শ প্রচার করিয়া! ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদ বাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার বিকাশে সহায়তা 

করিয়াছে । 

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (5০০৪1150100 €1১০০:ড) 2 পুলিশী রাষ্ট্র কখনই ব্যক্তির 

প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে না । অবাধ প্রতি- 
ক যোগিতার ফলে সমাজ-জীবনে নানাবিধ অন্তায় গ্রবেশলাভ 

করিয়াছে । শ্রেণী-সংগ্রীম তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে । 

ধনবৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সংগঠিত মালিক সম্প্রদায়ের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় আটিয়! উঠিতে না পারিয়। শ্রমিকশ্রেণী বিপধস্ত হইতেছে, উৎপাদনের লক্ষ্য 
ভোগকারীর চাহিদা পূরণ ন। হইয় মুনাফার লোভ হইয়] ধ্াড়াইয়াছে। 

এই সমস্ত অন্যায় এবং অসাম্যের দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রকে অগ্রণী হূুইতে হইবে ॥ 

সম'জতম্্রবাদীগণ বলেন বাঘ্রপ্রধীত আইন স্বাধীনতাকে 
সমাজতান্ত্রিক মতবাদ রাষ্ট্রীয় 
নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী । সঙ্কচিত করে না; সমাজ-জীবনে স্বাধীনতাবিরোধী যে 

সমস্ত অশুভ শক্তি রহিয়াছে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে 

মাত্র। এই নিয়ন্ত্রণই ব্যক্তিকে বথার্থ মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। অনাহারক্লিষ্ট 

ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনত! দিলেই সে স্থখী হইবে ন1। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে তাহার সেব। 

করিয়াই তাহাকে সত্যকার স্বাধীনতার আম্বাদ দিতে পারে । 

অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার বিষময় প্রভাব হইতে সমাজ-জীবনকে রক্ষ' করিতে 

| হইলে সমগ্র উত্পাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে এবং 
উত্পাদনের মুল উপারান- রি 
গুলি রাষ্ট্রের করায়ত্ত হইবে । বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে । উৎ- 

পাদনের মূল উপাদানসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার 
উচ্ছেদ এই মতবাদের লক্ষ্য । 

বাক্ধিত্বাতস্ত্রযবাদের মূল্য । 



রাষ্ট্রের কার্যাবলী ৮৩- 

ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ দেখা অযৌক্তিক । সমাজের উন্নতির 
কারন মধ্যেই ব্যক্তির উন্ততি নিহিত রহিয়াছে । অনুন্নত একটি 

অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সমাজে কোন একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণ 'বিকাশ কখনই 

সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমাজের 
সামগ্রিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। 

বর্তমান যুগে ব্যক্তিজীবন নান। জটিল সমস্যার সম্মুখীন । এককভাবে সে অত্যন্ত 

বিভিন্ন সমন্তার সমাধানের. অসহায় । প্রতি পদক্ষেপে সে রাষ্ট্রের সাহায্য কামন।.করে। 
জন্য ব)ক্তি রাষ্ট্রের উপর  রাষ্ট্রহইবে তাহার সর্বকালীন বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং দার্শনিক। 

টি রে অতএব শুধু রক্ষামূলক কাজে রাষ্রকে ব্যাপৃতি থাকিলে 

চলিবে না, সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কল্যাণময় হস্ত প্রসারিত হওয়! উচিত। 

মোট কথা, সমাজতাস্ত্রিক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান । তাহার 

রন জে রা কর্মক্ষেত্র বত প্রসারিত হইবে, ততই মঙ্গল। রাষ্ট অসাম্য 

হইলেই শ্রেণীহীন সমাজ দুরীভূত করিয়া অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, 

ছিডিভিযাহে। ব্যক্তিকে নিশ্চিত নিরাপতা দান করিয়া, শ্রেণীহীন ও 
শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে । 
সমাজততন্বাদের বিভিন্ন রূপ (70125156176 19105 01 9০০1811570 ) 

সমাজতন্ত্রবাদের মূল লক্ষ্য- শোষণের অবসান এব শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা 
সন্বদ্ধে সকলেই একমত | কিন্তু কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব এবং সমাজ 

সংগঠনই ব1 কি রকম হইবে__এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে । 

এই মতানৈক্যহেতু ভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদের উন্তব হইয়াছে, যথা বাস্থীয় 
সমাজতন্ত্রবাদ ব1 সমষ্টিবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতম্ত্রবাদ 
এবং সাম্যবাদ । 

রাষ্্রীয় জমাজভম্্রবাদ বা সমষ্টিবাদ €5065665 90901511970 01: 00115০- 

(15৪, )-_এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন ধনবৈষম্য প্দুর করিয়া সুখী এবং শোষন- 
হীন সমাজ গঠন করিতে হইবে । উৎপাদনের মূল উপাদানগুলি ( যেমন জমি, খনি 

গ্রভৃতি ) সর্বসাধারণের তরফ হইতে রাস্ত্রীয় মালিকানায় আনিতে হইবে। রাষ্ট্র 
সম্প্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীরে ধীরে এই মালিকানা কায়েম করিবে । এইভাবে 

উত্পাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে । ভারত এবং 

অধিকাংশ প্রগতিশীল রাষ্ট্র এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছে । 

সংঘমুলক জমাজতন্ত্রবাদ (05310. 5০579155:. )-_ইহাও শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পক্ষপাতী । এই মতবাদে ষে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কর] হয়, 

প্র পা চপ লক 



৮৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্ পরিচয় 

ভাহা উৎপাদন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবে না। শিল্প পরিচালনার ভার থাকিবে 
শ্রমিকসংঘগুলির উপর | প্রতিটি শিল্প, সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের হ্েচ্ছাপ্রণোদিত 

সংগঠনের মাধ্যমেই পরিচালিত হইবে । আবার ভোগকারীগণও নিজস্ব সংঘ প্রতিষ্ঠা 

করিবে অর্থাৎ সংঘবাদী রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে উৎপাদক ব! শ্রমিক এবং ভোগকারী বা 

ক্রেতাদের প্রতিনিধিমগ্ডলীর দ্বার1। | 

যৌথ ব্যবস্থামূলক জমাজতন্ত্রবাদ (95510551155 ) 2 বাষ্্র ব্যবস্থার 
উচ্ছেদকল্পে এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ অর্থ নৈতিক বিপ্রবকে স্বাগত জানাইয়াছেন। শিষ্প 

পরিচালনার একমাত্র অধিকার তাহার! শ্রমিক সংঘের উপর অর্পণ করিতে চাহেন। 

বিভিন্ন শিল্প পরিচালনার উদ্দেশ্টে গঠিত শ্রমিকসংঘগুলির সমাবেশে যে বৃহত্তর শ্রমিক 
সংগঠনের উদ্ভব হইবে তাহাই জাতীয় জীবনের অন্তান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন 

করিবে ।; 

সাম্যবাদ € 0০0107019॥ ) 5 সাম্যবাদীগণ রাষ্ট্রকে শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্র 

বলিয়া অভিহিত করেন। তীহাদদের মতে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে সর্বহার। শ্রেণীকে দমন 

করান্র উদ্দেশ্রেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠ1 'হইয়াছে। তাহার সেইজন্য রাষ্র ব্যবস্থার বিলুপ্তি 

কামনা করেন । তাহারা বলেন, রাষ্ট ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য প্রয়োজন 

সশস্ত্র বিপ্রবের | সর্বহার। শ্রেণী বলপ্রয়োগের দ্বারা ধনিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া 
তাহাদের একাধিপত্য কায়েম করিবে । এই অবস্থায় রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইবে না। তবে 
্াষ্ট্রশক্তি শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ত হইবে এবং উত্পাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে । 

সাম্যবাদীগণ বলেন ইহ “অন্তর্বীঁকালীন ব্যবস্থা মাত্র। কায়েমী স্বার্থকে প্রতিহত 

করিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন ৷ কালক্রমে প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলি নিঃশেধিত - 

হইবে এবং রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ফুরাইবে | তাহার স্থলে গড়িয়া! উঠিবে এক সাম্যবাদী 

সমাজ যেখানে প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুষায়ী কাজ করিবে এবং বিনিময়ে প্রয়োজন 

অন্নুযায়ী আধিক সাহাষ্য পাইবে । 

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা £ আধুনিক প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের গতি 
সমাজতন্ত্র অভিমুখে । সমাজতন্ত্রবা্দ নৃতনতর সভ্যতার সন্ধান দিয়াছে--এ কথা মানিয়। 

লইলেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রুটিগুলি অস্বীকার করা যায় না। 

» * সর্বগ্রাসী এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যক্তিকে যন্ত্রে পরিণত করে। ব্রাষ্্রনির্দেশে নিয়ত 

রর পরিচালিত হইয়া সে স্বাধীন চিন্ত। বিস্বত হয় । নিজে 
হা ভি করে। উদ্যোগী হইয়া কোন কিছু করিবার অবকাশ সে পায় না। 
| বহুবিধ আইনকান্ছন তাহার চলার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া 

স্কুলে । ব্যক্তি রাষ্ট্রের ক্রীতদ্দাসে পরিণত হয়। 



দু 

রাষ্ট্রের কার্ধাবলী জন 

উত্পাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ হাস পাক্স। ব্যক্তিগত 
মুনাফার লোভেই পরিচালক স্বীয় উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠান 

ছু গড়িয়া তুলে । এই লাভের আশাই ব্যক্তির কর্মোস্যমের 
উন্নতির পরিপন্থী । প্রেরণ । সমাজতন্ত্রবাদ এই মুনাফা অর্জনের পথ রুদ্ধ 

. করিয়া দেশের আঘিক অগ্রগতিকে বাধ। দেয় । মাহিনা 
করণ? ম্যানেজারের নিকট হইতে শিল্প মালিকের মত একনিষ্ঠ আয়াস আশা করা 
যায় না। 

সমাজতঙ্ত্রবাদ রাষ্ট্রের যেক্ধপ বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের নির্দেশ দেয় তাহার উপযোগী হওয়। 

যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই অসম্ভব । রাষ্ট্রের কার্ধ সম্পাদিত 
হালি পুল , হয় সরকার বা পরিচালকমণ্ডলীর মাধ্যমে । তাহাদের 
কর্মভার বহনে রাষ্ট্র অসমর্থ। হস্তে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিলে অপরিহার্য কার্যগুলিও 

তাহার! যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে পাৰিবে ন1। 

সরকারী কর্মক্ষেত্র বিসভৃত হওয়ার অর্থ স্বজন পৰি- 

সরকাবা দে অযথ। বিলম্ব পোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি পন্ধপাতমূলক কার্ধের 

ঘটে এবং বহুবিধ অন্তাস্ম প্রশ্রয় সুযোগ দেওয়!। তাহ? ছাড়া সরকারী কর্মপদ্ধতি নিয়মের 

সিন 2 বেডাজালে আবদ্ধ, কাজেই বিলম্বিত । 

'মাধুনিক সরকারের কার্যাবলী ( ভাত0০65008 06 1100৩75 9685 ) 

ব্যক্তিশ্বাতন্ত্্যবাদের দিন গত হইয়াছে এবং সমাজতত্ত্রবাদ ক্রমাগত প্রসারলাভ 

করিতেছে- ইহ ধরিয়া! লইলেও এ কথা অসঙ্কোচে বল! 
মা মা গতি সাজ- যায় যে আজিকার পৃথিবীতে পুলিশী রাষ্ট্র যেমন বিরল, 

৮5 সেইরূপ পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যাও নগণ্য । 
রাশিয়া, চীন প্রভৃতি গুটিকয়েক রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোথাও এই মতবাদের পরিপূর্ণ 

রূপায়ন পরিদৃষ্ট হয় না। 
বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্্ই এই ছুইটি আদর্শের মধ্যপস্থা অবলম্বন করিয়া! চলে । 

অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্র শুধুমাত্র নিবারণমূলক কাজেই আবদ্ধ থাকে না । জনকল্যাণ 
সাধনের জন্য বহুবিধ গঠনমূলক কার্ধও সম্পাদন করিয়! থাকে । আবার ব্যক্তিকে 

বর্তমানে শুধুমাত্র রক্ষামূলক নিরুৎ্সাহ করা হয় না। এই জাতীয় রাষ্ট্র সমাজ 

কাজে কোন রাষ্ট্র আবদ্ধ কল্যাণকর রাষ্ট্র (5০9০19] ডভ/০15515 56৪65) নামে 

রিতার! অভিহিত । সমাজের সবার উদ্দশ্টে ইহার কর্মক্ষেত্র 
দিন দিন প্রসারিত হুইতেছে। ভারতরাষ্ট্র ইহার উদ্দাহরণ। সমাজতান্ত্রিক ধখাচে 
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সমাজ সংগঠনই ভারতীয় শাসনতত্ত্রেরে আদর্শ। এই আদর্শের কথাই ভারতীয় 
শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশাত্মক নীতির মাধ্যমে ঘোষিত হইয়াছে । 

আধুনিক রাষ্ট্র দুই শ্রেণীর কাজ করিয়া থাকে। কতকগুলি কাজ আছে তাহ 

আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ না করিলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বিপন্ন হ্য়। এই 
ছুই শ্রেলীর_ মৌলিক কাজগুলি অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। অবার কতক- 
এবং ইচ্ছামুলক । গুলি কাজ আছে যাহা না করিলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় 

থাকে, কিন্তু জনগণের যথার্থ উন্নতি সাধিত হয় না, এই সমস্ত কাজ ইচ্ছাবুলক বলিয়। 

বিবেচিত হয় । 

বাধ্যভামুলক কার্ধ (55561701251 0: 00050165616 ঢা1০010755 ) 2 রাষ্ট্রের ' 

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যাহা না করিলেই নহে, তাহাই বাধ্যতামূলক কাজ। সার্ব- 

ভৌমিকতা অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য আবশ্তিকভাবে বৈদেশিক 
আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হয় এবং আভ্যন্তরীণ 

শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করিতে হয়। ব্যক্তিন্বাতন্ত্্য- 

বাদী এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার বাষ্ট্রই এই কাজগুলিকে অবশ্য করণীয় বলিয়া 

গ্রহণ করে। 

প্রথমোক্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রকে স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনী উপযুক্ত 
সংখ্যায় মোতায়েন রাখিতে হয়। আবার আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপন অধিকার 

অব্যাহত রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং 

আইন ভঙ্গকারীর বিচার করিতে হয়। এই তিনটি কাজ পরিচালিত হয় যথাক্রমে 

আইনসভা, পুলিশবহিনী এবং আদালতের মাধ্যমে | 

ইচ্ছা দ্বীন কার্খ টব ০০-5৪৪০৫জ] ০0: 090101081] [700001095) £ এই কাজ- 

গুলি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য না হইলেও, সভ্য এবং উন্নত রাষ্ট্র এই- 
গুলিকে করণীয় বলিয়! বিবেচনা করে । ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদ 

১0৮ টাজী। ইহা সমর্থন করে না। বর্তমানকালে প্রত্যেক বাষ্ট্রই জন- 
কল্যাঁণের উদ্দেশ্তটে অল্পবিস্তর এই কাজ করিয়া! থাকে । 

যে রাষ্ট্র হত বেশী পরিমাণে এই শ্রেণীর কাজ করে, সেই রাষ্ তত বেশী পরিমাণে 

প্রগতিবাদী বলিয়া বিবেচিত হয় । 

নিম্নলিখিত কার্যগুলি এই পধায়ভুক্ত :-- . 

(১) শিক্ষাবিস্তার, (২) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, €৩) সংবাদ আদান প্রধান 

এবং পরিবহন সংক্রান্ত ব্যবস্থা, (9) উৎপাদন এবং বিনিময় ব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রণ, €৫) শ্রমিক- 

সার্বভৌমিকতা অঙ্গুঞজ রাখি- 
যার জন্য অবশ্য-করণীয় কাজ। 
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বার্থ সংরক্ষণ, (৬) গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ, ৫) বেকার, অন্থস্থ এবং বৃদ্ধ 
অবস্থায় নাগরিককে সাহাষ্যদান, (৮) পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষির উন্নতি, দ্রুত 

শিল্পায়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং বেকার সমস্যার সমাধান । 

এই কাজগ্ুলি ইচ্ছার্ধীন বলিয়া অভিহিত হইলেও এই কাজগুলির গুরুত্ব কম 
নীরা যাবার নহে । অপরিহার্ষ কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে 

কাজগুলি বহুলাংশে নির্ভরণীপ হইলে কল্যাণমূলক কাজপুলি উপেক্ষা করা চলে না। 
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিবারণের জন্য সেনাবাহিনীই যথেষ্ট 

নহে। তাহার জন্য অর্থনৈতিক প্রাচুর্য থাকা বাঞ্ছিত। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রস্ভৃত 
দায়িত্ব রহিয়াছে । 

উপরম্ যে সমাজে অধিকাংশ লোক বেকার এবং অশিক্ষিত, শুধু পুলিশ বাহিনীর 
সহায়তায় শাস্তি এবং শৃঙ্খল! বিধান করা যায় না । সুশৃঙ্খল পরিবেশ রচনার জন্য 

ব্াষ্্রকে ব্যাপক শিক্ষার আয়োজন এবং বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে । 

॥ সারাংশ ॥ 

রাষ্ট্রের কর্তব্য কর্ম কি--এ সম্বন্ধে বাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। 

হেগেল প্রমুখ দ্রার্শনিকগণ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন । আধুনিক 

লেখকগণ রাষ্ট্রের সীমা নির্দেশ করেন । 
রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রধান মত ছুইটি-_ব্যক্তিস্বাতন্ত্্যবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক 

মতর।দ। 

ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাদীগণ বলেন, রাষ্ট্র যত কম কাজ করে ততই মঙ্গল, রাষ্ট্রের অগ্র- 

গতি ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে । তাহাদের মতে রাষ্ট দেশরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল! 

বিধান ছাড়া অন্ত কোন কল্যাণমূলক কাজ করিবে না। এই মতবাদের সমর্থনে 
নান যুক্তির অবতারণ। করা হইয়াছে। 

ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদদ কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে । বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, এই 

মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ বর্তমানে সমধিত না হইলেও ইহার 
মূল্য অন্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এই মতবাদের লক্ষ্য । ব্যক্তিজীবনের 
সর্বক্ষেত্রে রাষ্্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তির উদ্চমকে বিনষ্ট করে । 

ব্যক্তিন্বাতন্ত্্যবাদের প্রতিবাদ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয় । অবাধ 

হ্বাধীনতাঁর ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে যে সমস্ত অন্তায় প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে তাহা নিমৃল করিবার জন্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন । 
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সমাজতশ্ত্রবাদীগণ বলেন, বাষ্ট যত বেশী কাজ করে ততই মর্গল। শ্রেণীহীন, 
শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কল্পে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহার কল্যাণময় হস্ত 

প্রসারিত করিতে হইবে । 

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বহু প্রকারভেদ আছে। তাহার মধ্যে রাত্রীর সমাজ- 

তন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ববাদ এবং সাম্যবাদ__ 

এই চারিটি প্রধান । 
সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ক্রটিগুলি উপেক্ষণীয় নহে । (১) ইহ! ব্বাষ্ট্রকে সবজ্ঞ এবং 

সর্বকর্মপারদর্শী বলিয়। জ্ঞান করে, কিন্ত সমাজতন্ত্রবাদ-নিনিষ্ট বিপুল কর্মভার বহন 

করা যে কোন রাষ্্রব্যবস্থার পক্ষেই অসম্ভব, (২) ইহ] ব্যক্তিস্বাধীনত বিরোধী, (৩) 
ইহা অর্থ নৈতিক উন্নতির পরিপস্থী, (৪) সরকারী কার যত প্রপারিত হইবে, পরিজন 

পরিপোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অন্যায় তত প্রবল হইবে । 

আধুনিক রাষ্ট্র সমাজকল্যাণকর, ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এবং সমাজতা স্ত্রিক 
মতবাদের মধ্যপস্থা অন্গসরণ করে। ইহার কার্য ছুই প্রকার-_ বাধ্যতামূলক এবং 
ইচ্ছাধীন। 

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে আবশ্তিকভাবে যাহা করিতে হয় তাহাই 
বাধ্যতামূলক কাজ, যথা দেশরক্ষার এবং আভ্যন্তরীণ শাস্তি রক্ষার ব্যবস্থা । 

আর যে সমস্ত কাজ জনকল্যাণের জন্য আধুনিক রাষ্ট্র করণীয় বলিয়] জ্ঞান করে 

তাহা ইচ্ছামূলক বা গৌণ কর্তব্য, যেমন- শিক্ষাবিস্তার, সংবাদ আদান প্রদান এবং 
পরিবহন সংক্রান্ত ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য বিধান ইত্যাদি | 

॥ আদর্শ প্রশ্নআলা ॥ 

1586 6০ ০0. 10890 105 10 015200.81159307, 8200. 90088189300. ? 

ব্যক্তিন্থাতন্ত্্যবাদ এবং সমাজতম্ববাদ বলিতে কি বুঝ ? [ পৃষ্ঠ! ৭৯, ৮২] 

শু, “০ 00170278770. 100 ৪০75209 18 6109 107:027)1109106 00087906918 610 0: 62৪ 36৯6০," 

17850088 10. 6156 11616 01 601৪ ৪6569৭0910% 609 10100961005 01 009 ৪62০০, 

«আদেশ নহে” সেবাই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য"--এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী 
আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬ ] 

3, 00011092565 6209 99589200151 200 10010798989 689] 20061516168 ০৫ 009 ৭6৯০, 

রাষ্ট্রের অপরিহার্য এবং ইচ্ছাধীন কার্ধগুলি কি কি? [ পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭ ] 
&, সা2)৯০ ০ ৮০৮, 20920 চা » 490018] ভা911559 96565 2, 1556 515 168 £00610208 ? 

*সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র” বলিতে কি বুঝ? ইহার কাজ কিকি? [ পৃষ্টা ৮৫-৮৬ ] 
5, ০6 9100010, 20 ০002 ০0087010105 09 6108 10001610208 ০01 8 2000.9220 9689 ? 

ভোমার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ কিরাপ হওয়া উচিত ? [পৃষ্ঠা এ ] 



মষ্টম অধ্যায় 

জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা 
€ বি 8601010, 80101811910 210 11)0277090101)2115227) ) 

জাতি (2007) £ পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় “জাতি” শব্দটি বিশেষ অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। যখন কোন জনসমাজ একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়| অন্যান জনসমাষ্ই 

হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র বলিয়! মনে করে, তখন তাহাকে 

“জাতীয় জনসমাজ” (900291165) আখ্য1 দেওয়া! হয়। 

জাতীয় জনসমাজ গঠনে পরস্পর বিরোধী ছুইটি মনোভাব 

কাজ করে। এক দিকে জাতীয় জনসমাজের অন্তর্গত জনসমষ্টি নিজেদের মধ্যে 

গভীর এঁক্য অন্থভব করে এবং পরস্পরের প্রাতি সহানুভূতিশীল হইয়! উঠে, অপর দিকে 
অন্যান্ মানব গোষ্ঠী হইতে তাহার। তাহাদের স্বতগ্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় । 

জাতীয় জনসমাজ যখন স্বতন্ত্র বাষ্্র প্রতিষ্ঠা করে অথবা আত্মশাসনের সুতীব্র 

এঁক্যবোধে উদ্ধ্ জনসমষ্টিই 
হুইল জাতীয় জনসমাজ । 

স্বাধীন অথবা স্বাধীনতা- কামনার মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে বলা হয় 

কামী জাতীয় জনসমাজ জাতি (9৮1০7) | রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগঠনই 
জাতি নামে খ্যাত। 

জাতীয় জনসমাজকে জাতি রূপ দান করে । 

জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদান (70161061009 01 বি 96107881105) 

জনসমষ্তির মধ্যে সমচেতন]1 এবং সমভাব স্্িতে নিয়লিখিত উপাদানগুলি সহায়তা 
করিয়া! থাকে, যথা--(১) নিদিষ্ট অঞ্চলে বাস, ৫২) 

সা কুলগত এক্য, (৩) একই ধর্মে বিশ্বাস, (৪) ভাষাগত 
অভিন্নত1, (৫) আচার আচরণে সমতা ৷ 

একই অঞ্চলে বহুদিন ধরিয়া একত্র বসবাসের ফলে অধিবাসীদের মনে একাত্মবোধ 

জাগ্রত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ভৌগোলিক সানিধ্যের অবর্তমানেও যে 

জাতীয়তার আবির্ভাব হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহুদী 
জাতি । বহু শতাব্দী যাবৎ তাহাদের কোন নির্দিষ্ট 
বাসস্থান ছিল ন।। কিন্ত তৎসত্বেও তাহাদের মধ্যে এক্য 

বোধের অভাব ঘটে নাই। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর পিতৃভূমি প্যালেষ্টাইনে তাহার 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | আবার মুসলমানগণ একই ভারতভূমিতে হিন্দুদের পাশাপাশি 

সুদূর অতীত হইতে বাস করিলেও, তাহার] সামগ্রিক এক্যবোধে উদ্ধুদ্ধ হয় নাই। 

(১) 

ভৌগোলিক উ্ক্য। 



পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

যখন কোন জনসমষ্রি মনে করে যে তাহার! একই বংশ হইতে উদ্ভূত, তখন 

স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের সঞ্চার হয়। তাই বলিয়! 

কুলগত এক্য জাতি গঠনের অপরিহার্য উপাদান নহে। 

(২) বর্তমানে কোন জাতিই রক্তের বিশ্তদ্ধির দাবী করিতে পারে 
কুলগত এক্য । 

না। জার্মান, ইতালীয় এবং ফরাসী--এই তিন শ্রেণীর 
লোক লইয়া স্থইস জাতি গড়িয়া! উঠিয়াছে। আবার ইংরাজ এবং জার্ধান একই 
টিউটন বংশ সম্ভৃত হওয়! সত্বেও একই জাতিতে পরিণত হয় নাই। 

একই ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ফলে সহজেই একতার বন্ধন 

প্রতিষিিত হয় । জাতি গঠনে ভাবার ভূমিকা মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ভাষার বিভিন্নতার ফলে জাতীয় এঁক্য বিনষ্ট হইবে একথ! 

বল! যায় না। ভারতবর্ষ, কানাভ।, স্থইজারল্যাণ্ড, রাশিয়। 

প্রভৃতি দেশে বহু ভাষা প্রচলিত থাকা সত্বেও জাতীয়তার 

বন্ধন শিথিল হয় নাই । আবার একই ভাষাভাষী হইয়াও পূর্বপাকিস্তান এবং পশ্চিম- 

বঙ্গের অধিবাসীগণ পুথক জাতি বলিয়। গণ্য হয়। 

একই ধর্মে অনুরাগী ব্যক্তিগণ নিজদিগকে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া জ্ঞান করে। 

(5) এই স্বাতস্ত্রবোধের ফলেই পাকিস্তান রাষ্ট্রেরে উত্তব 
র্মগত এঁক্য। হইয়াছে । মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্্রগুলিও ধর্মপ্রধান । 

কিন্তু পৃথিবীর অপর কোন জাতি শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই। 
আধুনিক কালে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা প্রবল হওয়ার ফলে জাতীয় 

মানসের উপর ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়1, ভারতবর্ষ প্রভৃতি 

দেশে বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থিতি জাতীয় এঁক্যকে বিদ্িত করে নাই। আবার 

পাকিস্তানী এবং আফগান উভয় জনসমষ্টিই ইসলাম ধর্মীবলম্বী হওয়1 সত্বেও, তাহাদের 
মধ্যে বিরোধের সমাপ্তি ঘটে নাই । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে উল্লিখিত উপাদানগুলির 
বাহ্ধিক উপাদানগুলি মুঙ্যবান কোনও একটি জাতীয় প্রক্যের জন্য অপরিহার্য নহে। 
কি অপরিহার্য নহে । 

আবার ইহাদ্দের একত্র সমাবেশও কোথাও ঘটে নাই । 

জাতীয় চেতনা অন্তরের সামগ্রী, কোন একটি বাহক উপাদানের উপর এই 

সমভাব নির্ভর করে নাঁ। বিশিষ্ট মানসিক পরিবেশেই ইহার জন্ম। একই 
জাতীর়তার মূল উপাদান এতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের দ্বারা যদি কোন জনসমস্তির 

ভাবগত ব1 আধ্যাত্মিক । অতীত জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে, বিগত 

ঘটনাবলীর শ্থতি রোমস্থন করিয়া! বদি তাহারা একই রূপ গৌরব বা গ্লানি অনুভব 

(৩) 

ভাষাগত এঁকা। 



জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আতস্বর্জাতিকতা ৯১ 

করে, যদি বর্তমানে একই জীবনাদর্শে তাহার] অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে শত 

'আপাত বিভিন্নতা সত্বেও এক অথণ্ড জাতীয় মানস জন্মলাভ করিবে । এইরূপ 
সমচেতনাসম্পন্ন জনসমষ্টিকে বল! হয় জাতীয় জনসমাঁজ। জাতীয় এক্যবোধের 
সহিত রাজনৈতিক সংগঠনের সংযুক্তির ফলেই জাতির জন্ম হয়। 

জাতি ও রাষ্ট্র € 80012 ৪270 569৮০ ) 2 

সাধারণ কথাবার্তায় জাতি ও রাষ্ট্র অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। “সশ্মিলিত 

জাতিপুঞ” এবং “রাষ্্রসংঘ” বলিতে আমরা একই প্রতিষ্ঠানকে বুঝি । কিন্ত রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ছুইটি শব্ধ ভিন্নার্ক। রাষ্ট্রের 

জাতি এবং রাষ্ট্রের ইনি অন্তর্গত জনসমষ্টি একই জাতীয় চেতন। সম্পন্ন হইবে__এন্প 
কোন নিশ্চয়তা নাই । অস্রিয় ও হাঙ্গেরি একই রাট্রভূক্ত 

ছিল । কিন্তু তথায় জাতিগত অভিন্নতা ছিল ন।। আবার এমন অনেক জাতির 

সন্ধান পাওয়। যায় যাহার]! এখনও রাস্ত্রীয় সত্তা লাভ করে নাই অথবা যাহাদের 

সার্বভৌমিকতা পরবর্তী কালে ক্ষুপ্ন হইয়াছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী এবং 

জাপান মিত্রশক্তির দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল । কিন্তু তৎসত্বেও জার্শনান এবং জাপানী 
জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। 

সম্প্রতি এশিয়। এবং আফ্রিকার বহু পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । 

গুপনিবেশিকতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জাতি ও রাষ্ট্রের পার্থক্য ক্রমশঃ কমিয়! 
আসিতেছে । 

৭7 জনির্ধারণের অধিকার € 815156 0£ 9611-95651008179601022 ) 2 

আত্মশাঁসন প্রতিটি আত্মসচেতন জনসমষ্টির লক্ষ্য । জাতির নিজস্ব রাজনৈতিক 

গ্রাতির রাষ্ট্রসত্তা অর্জনের ভাগ্য নিবূপণের অর্থাৎ সার্বভৌম রা্গঠনের দাবীই 
দাবীই আত্মনিয়ন্্রণাধিকার “এক জাতি, এক রাষ্ট্র € 09206 09010195 005 5086৬ ) 

50 নামক মতবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। জাতীয় আশা 

আকাক্ষা রাস্ত্রীয় সংগঠনের মাধ্যমেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতালাভই জাতীয় 
সংগ্রামের লক্ষ্য | 

উনবিংশ শতাব্দীর চিস্তানায়ক জন ইুয়ার্ট মিল ঘোষণ। করেন যে প্রত্যেক রাষ্ট্র 
একটি মাত্র জাতীয় জনসমাজের সীমারেখ! দ্বার। চিহ্িত 

হইবে | অর্থাৎ জাতি এবং রাষ্ট্র হইবে সমব্যাপক। এই 

মতবাদ অন্থুসারে বহু-জাতি-ভিত্তিক রাষ্্রগুলি (০০1177901009] 965655) কে ভাঙ্গিয়া 

'এক-জাতি-ভিভিক রাষ্ট্র (০7১০-1)80107081 908625) গঠন করিতে হইবে । 

অিলের অভিমত 



2. শৌরবিজান ও স্অখশাঘ পরিচয় 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তদানীত্তন আদর্শবাদী মাফ্িন বাষ্্রপাতি উভুরে! উইলসপ, 
উইলসনের শান্তি প্রপ্তাব যে চৌদ্দ দফা শাস্তি প্রস্তাব পেশ করেন, তাহার মধ্যে 
এবং তদনুযায়ী ইউরোপীয় জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারেব উপর সমধিক গুরুত্ব, 
55855 আরোপ করা হইয়াছিল। এই উদার নীতি প্রচারের 
ফলে যিজ্র াষ্ট্রগুলি পরাধীন জাতি সমুহের অকুণ্ সমর্থন লাভ করে । যুদ্ধ শেষে যে 
শাস্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তদন্থ্যায়ী জাতীয়তার ভিত্তিতে ইউরোপে বহু নৃতন রাষ্ট্রের 

পত্তন হয়। 

আত্মনির্ধারণের অধিকারের সপক্ষে যুক্তি ঃ (১) সার্বভৌম সংগঠনের 
মাধ্যমেই জাতির আশা আকাজ্ষা বাস্তব রূপ লাভ করে। জাতির ভাষা রাষ্ট্রীয় 
স্বীকৃতি লাভে সম্বদ্ধ হয়। তাহার প্রথা ও রীতি-নীতি আইনের মধাদা লাভ করিয়া 
কুম্পষ্টক্ূপ গ্রহণ করে । এই ভাবে মৃতকল্প একটি জাতি নব জীবনের সন্ধান পায় । 

(২) চিস্তার অভিনবত্ব এবং ধ্যান ধারণার বিভিন্নতাই সভ্যতার লক্ষণ। এই 

বিভিন্নতা স্বতন্ত্র সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকাশিত এবং পবিপুষ্ট হয়। ভাব 
সম্পদে সম্বদ্ধ জাতিগুলির অবদানের দ্বার। পৃথিবীর সভ্যতার ভাগার পূর্ণ হয। 

(৩) মিলের মতে বহুজাতি-অধ্যুষিত রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র সফল হইতে 
পারে না। আত্মকলহে ক্লাস্ত জনসমষ্টি গণতন্ত্রের একমাত্র সম্র্থন_ প্রবল জনমত গঠন 

করিতে পারে না। ইহা সরকাবের ছুর্বলতার স্চন1 করে । 

(৪) বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে সবল বা জনবল জাতি শাসনযন্ত্র দখল করিয়া 

ছুর্বল জাতিগুলির উপর উত্পীডন চালায়। ফলে তাহাদের ভাষা, সভ্যতা এবং 

সংস্কৃতি বিপন্ন হয় । সংখ্যালঘু সম্প্রদাষের এই অসন্তষ্টিই পরে প্রবল আকার ধারণ 
করিয়া আন্তর্জাতিক শাস্তিকে ক্ষুগ্ন করে । যুদ্ধরাস্ত ইউরোপে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
মানসে তাই অতৃপ্ত জাতীর আত্মার তুষ্টি বিধানের আয়োজন কর] হয় জাতি-ভিত্তিক 

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে | 

আজ্মনিধণারণের অধিকারের বিপক্ষে যুক্তি ঃ এই নীতির অবাধ প্রয়োগ 
সম্ভব নহে এবং কাম্যও নহে । আত্মনির্ধারণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার 

ছুই দিকেই ধার। ইহা এ্রক্যের প্রেরণা যোগায় । আবার বিচ্ছিশ্নতারও 
প্রশ্রয় দেয়। 

(১) জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য পৃথক রাষ্ট্র সর্বদা কাম্য নহে। 

একজ বসবাসের ফলেই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়! যায় এবং সহযোগিতার ভিত্তিতেই 
ইহার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব । বিচ্ছিন্রতা আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচায়ক । আত্মকেন্দ্রিকত! 

আত্মবিকাশের লক্ষণ নহে । 



আতি, জাতীয়তাবাদ এবং আস্তর্জাতিকতা ৯৩ 

(২) ছূর্বল এবং অন্ুম্নত জাতিগুলির পক্ষে সবল এবং উন্নত জাতিগুলির সহিত 

সংযুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয় । সভ্য জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়াই তাহার] ভাবৈশ্বর্ষে 

সম্বন্ধ এবং প্রাণপ্রাচুর্যে সজীব হইয়া উঠিতে পারে । 
(৩) লর্ড আযাক্টন প্রমুখ চিস্তাবীরগণ বলেন--বহুজাতি-ভিত্তিক রাষ্্রই শ্রেষ্ঠ। 

বহু জাতির মিলনের ফলে এক উন্নত জাতির এবং বৈচিত্র্যময় সভ্যতার আবির্ভাব হয়। 

একে অপরের ত্রুটি সংশোধন করিয়া, অভাব পূরণ করিয়! সামগ্রিক উন্নতির স্থছচনা 
করে। এই সমন্বয়ের অপর একটি শুভ প্রভাব এই ষে ইহা ভ্রান্ত জাত্যাভিমানকে 
সংযত করে । ্ 

(৪) এই নীতির প্রয়োগের ফলে বহু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বহুধাবিভক্ত হইবে। 

ফলে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইবে । এই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে নিত্য কলহ 

অবশ্্ভাবী। এই নীতি অনুযায়ী ইউরোপীয় বা্রগুলির পুনবিস্তাস করিতে হুইলে 

বর্তমানের ২৮টি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ৬৮টি রাষ্ট্রের উত্তব হইবে। ইহার ফলে যুদ্ধের 
আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে এবং শাস্তির সম্ভাবন। স্থদূরপরাহত হইবে । 

(৫) জাতীয় চেতন রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান নহে। স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 

জন্য প্রয়োজন আত্মরক্ষার সামর্থ্য এবং অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা । জাতিগত 

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাষ্ট্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামর্থ্যের অভাবে জাতীয় 
গুণাবলীর বিকাশ সাধন করিতে পারিবে না এবং অচিরেই তাহাদের নবলন্ স্বাধীনতা 

হারাইয়া সাম্রাজ্যবাদী কোন রাষ্ট্রের তাবেদারে পরিণত হইবে । প্রথম-মহাযুদ্ধোতর 

ইউরোপে নবগঠিত রাষ্ট্রগুলিই তাহার সাক্ষী । 
(৬) কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসস্ভব। একই জাতির 

অন্তর্গত জনসমষ্টি যদি দুরতিক্রম্য নৈসগিক ব্যবধানের দ্বার বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে একত্রিত করিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য । 

(৭) এই নীতির প্রয়োগের দ্বারা সংখ্যালঘু সমস্তার কোনদিনই সমাধান হইবে 

না, বিভিন্ন জাতি বর্তমানে এরূপ সংমিশ্রিত ভাকে বাস করে যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা অলস কল্পনা ছাড়! আর কিছুই নহে । এই নীতি অন্ুযাক্নী 

ভারত বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্তার সমাধান হয় নাই। 

(৮) জাতীয়তাবাদের এই অশোভন পরিণতি রাজনৈতিক দৃ্টিভঙ্গীকে সংকীর্ণ 

করে, রাজনীতি নিছক গ্রাম্য দলাদলিতে পর্যবসিত হয়, আত্মকলহ আস্তর্জাতিক 

আবহাওয়াকে কলুধিত করে । 
; এই দাবীর পরিপূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব এবং অবাঞ্ছিত বিবেচিত হইলেও, 
যুক্ত ক্ষেত্রে ইহাকে মানিয়া লইয্ঘাই রাষ্্রনায়কগণ বাস্তববুদ্ধিপ্ পন্দিচন্ দিবেন । 



৯৪ পৌববিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

এঁতিহা সম্পব্ধে সমৃদ্ধ, পরপদদানত একটি সুমহান জাতির স্বাধিকার লাভের উদ্ধগ্র 

কামনাকে বলপ্রয়োগের দ্বারা দমন কর! কোন ক্রমেই 

| যুক্তিযুক্ত নহে । 
বহু জাতির সমঞ্বয়ে সংগঠিত রাষ্ট্রে আত্মনির্ধারণ নীতির অকুঞপ্রয়োগ বাছ্িত 

না হইলেও প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের মৌলিক দাবীগুলি পুরণ করা উচিত। 
সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি সমূহের ভাষা, কুষ্টি, সংস্কৃতি, আচার 

জাতীয়তার অধিকার 
(91855 ০£ 98925811895) ব্যবহার রক্ষার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে । দেশ- 

শাসনের ব্যাপারে সকল শ্রেণীর মানুষের সম অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । প্রসঙ্গত; বলা যাইতে পারে যে সম্ভাব্য স্থলে যুক্তরাষ্রীয় 

ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়! আঞ্চলিক সরকারের মাধ্যমে জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যবস্থা? 

করাই বিধেয়। 03 

জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জীতিকভাবাদ ( 95019581891 190 [72661- 

89610181891 ) 2 সবল রাঘ্রব্যবস্থার সহিত প্রবল জাতীয় চেতনার সংযুক্তির ফলেই 

আধুনিক জাতীয়তাবাদের উদ্তব হইয়াছে । পরাধীন থাকা- 

কালীন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই জাতির একমাত্র কামনা । 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীরতাবাদ দেশপ্রেমে পরিণতি লাভ করে । 

কালক্রমে এই দেশপ্রেম আত্মক্লাঘায় পরিণত হয়। জাতির অন্তর্গত জনগণ তখন 

এক ভ্রাস্ত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় উন্মত্ত হইয়া! অপর সব জাতিকে দ্বণা করিতে সুরু করে । 

| অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ তাহার স্বাভাবিক গুদার্য হারাইয়!1 

বিকৃত রূপ ধারণ করে । এই গরোদ্ধত এবং বিকা রগ্রস্ত 

জাতীয়তাবাদ সামাজ্যবাদের নামাস্তর । ইহা আত্মবিকাশের উপায় নহে, আত্ম 

হত্যার পথ। হিটলারের অধীনে জার্মানী এবং মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালী এইরূপ 

অন্নুদার জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইর! ধ্বংসের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই বিকৃত 

জাতীয়তাবাদ ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন করে এবং সমষ্টিগত স্বার্থপরতাকে জীবনের 

মূলমন্ত্র হিসাবে প্রচার করিয!'ব্যক্তিমানসে বিছেষবোধকে প্রবল করিয়া! তুলে । 

কিন্ত বিশ্তদ্দধ জাতীয়তাবাদ কখনই বিশ্ববানবতাবিরোধী নহে । সত্যকার 

জাতীয়তাবাদ এবং আন্ত. দেশপ্রেমিক বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে 

জর্দতিকতানাদ পরম্পর না, দে অন্য জাতিকে পদানত রাখিবার কল্পনা করিতে, 

টিম পারে না। যে মন একান্তভাবে শ্রদ্ধাপ্রবণ, দ্বণা তাহার 

স্থান পায় না। শ্বাদেশিকত! আসলে বিশ্বমানবতারই পুজা । জাতির আত্মবিকাঁ্ি 

জন্য প্রয়োজন জাতিতে জাতিতে সহ-অবস্থান, সহযোগিতা এবং সহমমিত1 | 

উপসংহার 

জাতীয়তাবাদের স্বরূপ 

জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ 



জাতি, জাতীয়তারাদ এবং জ্বাস্তর্জাতিকতা ৯৫ 

সন্কী্গ জাতীয়তাবাদের দিন গত হইয়াছে । কোন জাতিই আজিকার দিনে 

রক্তের বিশ্তদ্ধির বডাই করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক 

পা উন আবিফারের ফলে দূরত্ব আজ অতিক্রান্ত । অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বুদ্ধি পাইয়াছে। লমরগ্র 

পৃথিবী একমাত্র অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । সহাবস্থিতি তাই আজ শুধু আদর্শ নহে, 
বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র পথ ।* দেশপ্রেম এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব এই দুয়ের সমন্বয়ের মধ্যে 

সত্যকার মুক্তির সন্ধান মিলিবে। 

জাভিসংঘ (1.59805 ০1 [বি ৪01975 )হ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মাস্থষের 

চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাবে বিশ্বশান্তি 

সম্ভাবনা যে স্থদ্ূরপরাহত, এই সত্য রাষ্ট্রনায়কগণ নৃতন করিয়! আবিষ্কার করিলেন । 

ভার্সাই সন্ধিচুক্তি অন্থসারে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন 
জাতিসংঘের জন্ম হয়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্ঠ 

ছিল ছুইটি ৫১) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুপ্ন রাখ! এবং €২) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
সহযোগিতার মনোভাব স্থ্টি করা । 

পবিষদ (255610015 ), কার্ধনির্বাহক সমিতি €(0০10.০1]) এবং দপ্তরখান। 

(52০15681150) এই তিন বিভাগেত্র মাধ্যমে জাতি 

সংঘের কাধ নির্বাহ হইত। ইহা ছাডাও হেগ সহরে 

আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

শাস্তি প্রতিষ্ঠা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে 

মানব কল্যাণসাধনে জাতিসংঘের প্রয়াস প্রশংসনীয় । 

কিন্ত কিছুদিন যাবৎ যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পানিলেও 
জাতিসংঘ যুদ্ধ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই । দ্বিতীয় ৪ স্ুু হইলে থা 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

সদস্য বাষ্্রগুলির স্বার্থপরতা এবং সাংগঠনিক চিনি ফলে জাতিসংঘ ছুর্বল হইয়! 

পড়িয়াছিল। জাতিসংঘের সনদ (1,58852 00956132100) ভার্সই সন্ধিচুক্তির 

অঙ্গীভূত হওয়া বিজিত বাষ্রগুলি বরাবরই ইহাকে 

সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে । এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠানে মাকিন 

্টর অনুপস্থিতি ইহার দুর্ভাগ্যের সুচনা করিয়াছিল । ইটালী, জাপান, 
ৃ প্রভৃতি দেশে একনায়কতস্ত্রেরে আবির্ভাবে জাতিসংঘের সম্ভাবনাকে ক্ষ 

ক্ষরিম্াছিল। জাতিসংঘের আদর্শ বূপায়ণের জন্য বৃহৎ বাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার 

জাতিসংঘেব প্রতিষ্ঠা | 

জাতিসংঘের উদ্দেশ | 

জাতিসংঘের সংগঠন । 

জাতিসংঘের বিলোপ । 

বিলোপের কারণ । 



৯৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাক্স পরিচয় 

'একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার। পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনে অন্বীকৃত হওয়ায় 
[তিসংঘের দৈন্য প্রকট হইয়া উঠে । 

টসন্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীসংঘ (7015 0151665৭ ৪ 00103 

025501520০0) 5. ছিতীয় মহাসমরের ধ্বংসস্ত,পের মধ্য হইতে সম্মিলিত জাতিপু 

প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রসংঘের উত্তব হয়। অতলাস্তিক সনদ ( 40127010 01587767 ) এবং 

মন্ষো আর তেহেরাণ ঘোষণার (10095০০৬৮ 20761061217 [0০০181:5010105 ) 

মূলনীতিগুলিকে বাস্তব রূপ দিবার উদ্দেশ্টে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস্ নামক 
স্থানে ১৯৪৪ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে একটি সশ্মৈলন 

আহত হয়। ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়। 
'এবং জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিবর্গ এই সম্মেলনে যোগদান করেন । দীর্ঘ আলাপ 

আলোচনার পব জাতিসংঘের ( 7[,28£০ 0£ [ব৪61905 ) পরিবর্তে সম্মিলিত জাতি- 

পুত (0 বব. 0.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর 

১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সান্ফ্রান্সিস্কো নগরীতে এক 

সম্মেলনে মিলিত হন । ২৬শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শাসনতন্ত্র বা সনদ (0. বি. 
139: ) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং স্বাক্ষরিত হয । অতঃপর ২৪ অক্টোবর তারিখে 

নৃতন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মলাভ করে । এই দিনটি রাষ্ট্র 
সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত এবং উদ্যাপিত হয়। কেহ কেহ 

বাষ্্রসংঘকে প্রাক্তন জাতিসংঘেব নবতর সংস্করণ বলিয়। জ্ঞান .করেন এবং ইহাৰ 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হন । 

রাষ্ট্রসংঘ সনদের প্রস্তাবনায় ইহার উদ্দেশ্টের কথ। বলা হইয়াছে । সনদের ১নং- 

ধারায় ইহার কার্ধাবলীর পুনরুলেখ কর। হইয়াছে । আস্তর্জাতিক শাস্তি এবং 

নিরাপত্তা বিধান করা, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকত! এবং আঞ্চলিক সংহতি 

অক্ষুন্ন রাখা, পরাধীন জাতিগুলির স্বায়ত্ব শাসনের দাবী এবং মানবতার মৌলিক 

অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা কর]! এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
বাষ্ট্রসংঘের লক্ষ্য 
নিত “সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্যার সমাধানকল্পে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 

সহযোগিতার মনোভাব গঠন করাই হইল এই সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য । 

বাষ্্রসংঘের আবির্ভাব । 

রাষ্্রসংঘের প্রধান বিভাগ ছয়টি ঃ (১) সাধারণ 
সভা, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) দগ্তরখানা, (৪) 

অভিভাবক পরিষদ, (৫) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা এবং (৬) আস্ত 

বিচারালম্ন। 

রাষ্ট্রন্ঘঘের সংগঠন । 



জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আসন্তর্জাতিকতা 



৯৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশানজ পরিচয় 

(১) সাধারণ পরিবদ বা জভ্ভা (€ 36106151] 48856100015 ) 5 রাষ্্রসংঘের 

প্রতিটি স্দস্তের প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত। রাষ্্সংঘের বর্তমান সদস্য 

সংখ্যা ৯৯। চীন সাধারণতস্ত্রের অবর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের 

৯৮ রী সার্বজনীনতা ক্ষুপ্ন হইয়াছে । আস্তর্জাতিক শাস্তি ও 

নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপার লইয়া এই সভা 

আলোচনা করিতে পারে এবং সেই মর্ষে নিরাপত্তা পরিষদ এবং সদস্য বাষ্ট্রসমূহকে 
ক্থপারিশ করিতে পারে । ইহা বিশ্বশাস্তি-বিস্বকারী ঘটনাবলীর প্রতি নিরাপত্বা 
পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে । সম্প্রতি ইহার গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

(২) নিরাপত্ত। পরিষর্দ (5০০91165 0০8:9011) 2 ইহাই রাষ্ীসংঘের সর্বাপেক্ষা! 

উল্লেখযোগ্য এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । ইহা এগারজন সদস্য লইয়] গঠিত, তন্মধ্যে 

জাতীয়তাবাদী চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়, গ্রেটব্রিটেন এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
স্থায়ী সদস্য । বাকী ছয়জন সভ্য সাধারণ সভার ভোটে ছুই বছরের জন্য নিবাচিত 

হয়। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য ভেটো? (৬০০০) প্রয়োগের অধিকারী অর্থাৎ ইহাদের 

কোন একজনের অসম্মতিতে নিরাপত্তা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ করিতে পারিবে না। 

আন্তর্জাতিক শাস্তি অক্ষপ্ন রাখা ইহার প্রাথমিক কর্তব্য । আক্রমণকারীর 

বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত । আক্রমণ- 
কারীর সহিত সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য ইহা! সদশ্য রাষ্ট্রগুলিকে 

নির্দেশ দ্রিতে পারে । প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকারও ইহার 

আছে। বিশ্বশাস্তির অভিভাবক হিসাবে এই পরিষদকে কেহ কেহ স্বন্তি-পরিষদ 

(৮০৪০০ 09015011) আখ্যা দিতে ইচ্ছুক । 

(৩) দপগুরখান! (71) 5০০75081186 ) 2 কার্ধপরিচালনার স্থবিধার জন্য 

একটি দপ্ধরখান। স্থাপিত হইয়াছে । সাধারণ সম্পাদক ( 92০1615৪1%-03610618] ) 

হইলেন রাষ্্রসংঘের প্রধান কর্মকর্তা, নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ক্রমে সাধারণ সভার 

বারা তিনি নির্বাচিত হন ।: অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক নিযুক্ত হন। 

গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ্কে অবহিত করা তাহার অন্যতম কর্তব্য || 
(৪) অছিপারিবদ্ধ বা অভিভ্ভাবক পরিষদ (55505650010 091501] ) 

কতকগুলি অনুন্নত দেশ বাট্রসংঘের অভিভাবকত্বে শাসিত হয়। ইহাদ্িগকে স্বায়ত্ত 

শাসনের উপযোগী করিয়। তোলাই বাট্রসংঘের লক্ষ্য । তত্বাবধান কার্ষে রত 

বাষ্্রগুলি, নিরাপত্তা পরিষদেক্স সদশ্তগণ এবং সাধারণ সভা কর্তৃক মনোনীত কিছু 

সংখ্যক সভ্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত । 



জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আতন্তর্জাতিকতা ৯৯ 

(৫), . অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা (5০017920105 210 5০০19] 

0:901951] ) আস্তর্জাতিক শাস্তি অব্যাহত রাখার জন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক 

সমন্যাগুলির সমাধান.অপরিহার্য। রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই 
সব সমস্যার নিরসন কল্লে অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা গঠিত হইয়াছে । ইহার 
সভ্যসংখ্যা আঠার জন। সভ্যগণ সাধারণ সভ। কর্তৃক তিন বছরের জন্য নির্বাচিত 

হন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কতকগুলি সহকারী কল্যাণবিধায়ক 

সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে আত্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (1.0), 

খাছ্য এবং কৃষি সংগঠন (ঘ্ল£১০), জাতিপুণ্তের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠান 
€( 28500), আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার (]1%ুচ ), পুনর্গঠন এবং উন্নয়নমূলক 

বিশ্ব ব্যাঙ্ক (197২1 ), বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা €( ড/70), বিশ্ববাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
(770 ) উল্লেখযোগ্য | 

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা কর্তৃক মানবতার মৌলিক অধিকার নির্ধারণ 

কল্পে নিযুক্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ সভ। 
মানবতার মৌলিক অধিকার একটি ঘোষণ! দ্বার] স্বীকার করে । 

(১) আন্তজাতিক আদালত (17006510090101391 00020 01 7050105 ) 2 

নিরাপত্তা পর্রিষদ ও সাধাবণ সভা কতৃক মনোনীত ১৫ জন বিচারপতি লইয়! 

আস্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত । বিচারপতিগণ নয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। 

রাষ্ট্রসংঘ সনদ সংঙ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ের উপর ইহার বিচারের অধিকাৰ আছে। যে 
কোন সদন্য রাষ্ট্র এখানে বিচারপ্রার্থী হইতে পাবে এবং ইহার রায় সকলের উপর 

বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হইবে // 

মূল্যায়ন £ দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরের ঘটনাবহুল জীবনে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থতা এবং 
সফলতা ছুয়েরই আম্বাদ পাইয়াছে। হাঙ্গেরী এবং তিব্বতৈে মৌলিক মানবীয় 

অধিকার রক্ষায়, কাশ্মীর এবং কর্গে! সমস্যার সমাধানে, দক্ষিণ আফ্রিকার বণ বৈষম্যের 

প্রতিকারে, পরাধীন জাতিসমূহের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, উপনিবেশিকতার 
সামগ্রিক উচ্ছেদ সাধনে, বিভক্ত জার্ধানীর সংহতি বিধানে এবং নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে 

রাষ্রসংঘ সফলকাম হইতে পারে নাই । মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট সাধারণতন্ত 
বিশ্বশাস্তির এই দুই প্রধান অভিভাবকের মধ্যে বিরোধ আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে 

আবিল করিয়! তুলিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুপ্ত (00745 ৪0০79 ) বাস্তবিকই 
বিভক্ত জাতিপুঞ্জে (115901659 টব৪01০25এ ) পর্যবসিত হইয়াছে । এমত পরিবেশে 

রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক । 



শু পৌববিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

কিন্তু কঠোর সমালোচন। সত্বেও বাষ্ট্রসংঘের কৃতিত্ব অস্বীকার কর যায় না। 

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যাপারে বাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
প্যালেষ্টাইনে আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ব্যাপী সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে 

রাষ্রসংঘের মধ্যস্থতায় । কোরিয়ার যুদ্ধ যে বিশ্বযুদ্ধে পর্ধবসিত হয় নাই, তাহার 

মুলেও ছিল রাষ্ট্রসংঘের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ | ইন্দোচায়নার সমস্যা সমাধানে, 
মিশরে ইজফরাপী জঙ্গীবাদের প্রতিকারে রাষ্সংঘ প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়াছে । 

ঠাণ্ডা লডাই যে শত উত্তেজনা সত্বেও আজ পরস্ত সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয় নাই, 
তাহার একমাত্র কারণ ররাষ্্ীসংঘের অবস্থিতি । আলাপ আলোচনার অবকাশ দিয়া 

বিরুদ্ধ পক্ষীয় রাষ্ট্র নায়কগণের একত্র সমাবেশ ঘটাইয়া রাষ্সংঘ পারস্পরিক হিংস! 

ও বিছেষের তীব্রতা হ্বাসে সাহায্য করিয়াছে । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্্রসংঘের কৃতিত্ব চমকপ্রদ না হইলেও অর্থনৈতিক এবং 

সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্্রসংঘের দান অপরিসীম | বাস্তহারাগণের পুনর্বাসনে, যুদ্ধ-বিধবস্ত 
দেশগুলির পুনর্গঠনে এবং অনুন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বাষ্ট্রসংঘের অবদান 

অনস্বীকার্য । রাষ্ট্রসংঘ বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন । 
অবশ্যস্তাবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়াই বাষ্ট্রসংঘ ইহার সদুত্তর দিতে পারে । 

আন্তর্জাতিক সেনাদল গঠন করিয়া স্থায়ী বিশ্বশান্তি বিধান করা সম্ভব নহে। 

ইহার জন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বমানবতা বোধ জাগরিত করা । 

এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং সাত্রাজ্যবাদ্ের অভিশাপ হইতে 

পৃথিবীকে মুক্তি দান করিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুণ্জের সার্থকতার উপরেই 
বর্তমান সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । ইহার বিলুপ্তির অর্থ মানব সভ্যতার 
অপমৃত্যু, মানুষের সব কিছু স্ুষ্টির সমূহ বিনাশ। 

॥ সারাংশ ॥ 

জাতীয় জনসমাজ ও জাতি 2 সমচেতনাসম্পন্ন জনসমষ্টিকে জাতীয় জনসমাজ 
নামে অভিহিত করা হয় & এইরূপ এক্যবোধে উদ্ধুদ্ধ জনসমষ্টরি যখন রাষ্ট্রসত্তা অর্জন 

করে অথবা অর্জন করিবার উদগ্র কামনায় সংগঠিত হয়, তখন তাহাকে বল! 

হয় জাতি। 

জাতি গঠনের সহায়ক বাহিক উপাদানগুলি হইল-_রক্তের সম্পর্ক, ভৌগোলিক 

সামিধ্য, ভাষার অভিন্নতা এবং ধর্মগত এক্য। জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনে 
এই উপাদানগুলির ভূমিকা! মূল্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের কোনও একটি 

'অপরিহার্য বলিয়। বিবেচিত হয় না। আসলে জাতীয়তাবোধ একটি বিশেষ মানসিক 



জাতি, জাতীয়গাবাদ এবং আস্তর্জীতিকতা! ১০১ 

প্রবৃত্তি। জাতীয় চেতন? সম্পন্ন জনসমঞ্টি রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন এবং সংগঠিত 
হইয়া জাতিতে পরিণত হয় । 

আত্মনির্ধারণ নীতি £ আত্মসচেতন প্রতিটি জাতির স্থায়ত্ত শাসনের অধিকার 
প্রতিষ্ঠাই এই মতবাদের লক্ষ্য । প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবে এবং একই 

রাষ্ট্র সীমার মধ্যে একাধিক জাতি বাস করিবে ন1,__-এই মতবাদের আবেদন অবশ্তই 
মর্মস্পর্শী । কিন্তু ইহার অবাধ প্রয়োগ অবাঞ্ছিত এবং অবাস্তব। তবে উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে এই নীতিকে মান্ট করিয়াই রাষ্ট্রনায়কগণ সভ্যতার সঙ্কট দূরীভূত করিতে 
সক্ষম হইবেন । 

জাভীরতাবাদ ও আস্তর্জাতিকতা1 £ পরাধীন অবস্থায় জাতীয় চেতন 

আত্মনির্ধারণ দাবীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ইহা! 
দেশপ্রেমে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে স্বাদেশিকতা তাহার ম্বাভাবিক 

উদারতা হারাইয়। উগ্র এবং অসহিষুণ রূপ ধারণ করে। এইরূপ বিকারগ্রস্ত 

জাতীয়তাবাদ মানব সভাতার পক্ষে আশীর্বাদ নহে, অভিশাপ । কিন্তু সত্যকার 

জাতীয়তাবাদ আস্তর্জীতিকতা-বিরোধী নহে । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং রাষ্ট্রগুলির 

পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ফলে বিশ্বমীনবতাবোধ ভ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে । 

জাতিসংঘ £ আন্তজাতিক দৃষ্টিভঙীর প্রধম সার্থক বূপায়ন হইল প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ | বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 

ভিত্তি স্থাপনই ছিল জাতিসংঘের লক্ষ্য । কিন্তু জাতিসংঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ 
করিতে পারে নাই । সদস্য রাষ্্রগুলির সহযোগিতার অভাবে জাতিসংঘ ব্যর্থতায় 

পর্যবসিত হয় । 

রাষ্ট্রসংঘ হ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম শুভফল হইল সম্মিলিত জাতিপুঞজের 
আবির্ভাব । যুদ্ধ নিবারণ, প্রত্যেক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অথগুতা৷ রক্ষা, পরাধীন জাতি- 

সমৃতকে ্বায়ত্ুশীসনের অধিকার দান, মানবতার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমর 

সজ্জার হাস, সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সমস্তাবলীর সমাধান 

প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্ বাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা হয় । 

রাষ্্রসংঘ একটি বিরাট সংগঠন । ইহার প্রধান অঙ্গ ছয়টি £ সাধারণসভা, 

নিরাপত্তাপরিষদ, দপ্তরখানা, অভিভাবক পরিষদ, আস্তর্জীতিক বিচারালয় এবং 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাঁ। এই ছয়টি বিভাগ ছাড়া আরও বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান 

রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ রূপায়নে ব্যাপৃত রহিয়াছে । 

পনের বছর আগে রাষ্্রসংঘের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । এই দীর্ঘকালের মধ্যে 

বিশ্বপরিস্থিতির প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে । যে বিরাট সম্ভাবন1 লইয়া এই অভাবনীয় 
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প্রতিষ্ঠানের সুচনা হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তি 
গুলির মধ্যে যে সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া! উঠিয়াছিল, তাহা আজ তিক্ত বিছেষে 
পর্যবসিত হইয়াছে । বিশ্বশাস্তির অভিভাবক বৃহৎ ব্রাষ্রগোর্ঠী আজ বিপুল এবং 
ভয়াবহ সমর স্জ্জায় সঙ্জিত। এমত পরিবেশে বাষ্ট্রসংঘের ভবিস্তাৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত । 

সভ্যতার অপমৃত্যু রোধ করিতে হইলে রাষ্্রসংঘকে উজ্জীবিত করিতেই হইবে। 
ইহার জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানবতাবোধে দীক্ষা । জাগ্রত বিশ্বজনমতই রাষ্ট্রনায়কগণের 
ছুরভিসন্ধি প্রতিহত করিয়। তাহাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির সুচনা করিবে । 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল! ॥ 

1, ৯৮ 9০ ৮০০ 8009:85%00 ৮5 *%61070 006. "61018891165 2 20108 6299 5০০ 

2090৮, 

'জাতি' ও 'জাতীয় জনসমাজ? বলিতে কি বুঝ ? উর্দাহরণসহু ব্যাখ্যা কর । [পৃষ্ঠা ৮৯৯৯ ] 

9, 71596 25 6106 01910091768 01 01910811652 আআ 1085 56 ৮009 58991061294 15900078 6105৮ 

£০ 6০ 0:6260 618 0010.80300917989 01 9 001020017 10950102081165 ? 

জাতীয়তাব উপাদান কি কি? .জাতীয়তাবোধের উন্মেষ সাধনে কি কি উপাদান 

অত্যাবশ্যকীয় ? [ পৃষ্ঠা ৮৯-৯* ] 
9. 10156170618) 596%7961) 9৮৪৮০ 800 1100. 0159 8110867861020, 

উদাহরণ সহযোগে বাষ্ট্র এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও । [পৃষ্ঠা »১] 

4, ৪8 80০07051165 2 82638150607 02818 ০1 10000670 96269 ? 

02৮ 

79901911006 0:1001018---0709 10968000106 99691, 

বগ্তমান যুগে জাতীয়তার ভিত্তিতে বাষ্ট গঠন কি বাঞ্চনীয়? 

এ রে এক জাতি, এক রা্টর”--এই মতধাদটি ব্যাখ্য। কর। [ পৃষ্ঠ! ৯১-৯২ ] 
5, 0৮ 0০ 5০0 20882 ৮7 6155 1185 01 95011-07960251080100 2 15 85929 জত 

[10016 60 60015811062? 3159 284800.9 107৮ চ0আট 2090 

'আত্মনির্ধারণের অধিকার' বলিতে কি বুঝ এই অধিকার কি অবাধ? যুক্তিস তোমার 
অভিমত ব্যক্ত কর। [ পৃষ্ঠা »১ ও (বিপক্ষ যুক্তি) পৃষ্ঠা ৯২-৯৪ ] 

€. 79801:196 6199 90100816101) 200. 10009610205 ০1 659 [0. 2ব, 0. 

রাষ্ট্রসংঘের নংগঠন এবং কার্ধাবলী বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠা »৬-৯৯ ] 
শা, 6 2:5 0159 001109105] 0168508 ০01 6৪ 0. বত 0.210001086৩ 6106 1120 007:521806 ০1 

009 990715 0০101]. 

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান বিভাগ কি কি? নিরাপত! পরিষদের গুরুত্ব নির্ধারণ কর। [পৃষ্ঠা ৯৬-৯৯ ] 

8. 3159 90 800০0070604 1179 2১010.165970701069 8.0 1211095 ০01 609 0701659 5৮10208, 

রাষ্ট্রসংঘের কৃতিত্ব এবং ব্যর্থতা সম্বন্ধে যাহা! জান লিখ। [ পৃষ্ঠ ৯৯-১০* ] 



চকস্প্য শ৬আ-লীল্ »সাস্ 





,মবস অধ্যায় 

নাগরিকতা 
€ 02612617810] ) 

নাগরিক (0:6159) £ সাধারণ কথাবার্তায় নাগবিক বলিতে বুঝায় নগরের ূ 

টজা হারের অধিবাসী । প্রাচীন গ্রীসে নগর এবং রাষ্ট্র ছিল অভিন্ন। « 
সি এই নগববাষ্টের যে সব অধিবাসী শাসন পরিচালনায় 

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে বলা হইত 
নাগরিক | ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত থাকায় মাগরিকতা সম্বন্ধে এপ ধারণা প্রতিষ্ঠা 

লাভ কবিয়াছিল। গ্রীক সমাজে অসংখ্য ক্রীতদাস দৈহিক শ্রমসাধ্য সর্ববিধ কার্ধ ? 
সম্পাদন করিত বলিয়া মুষ্টিমেয় লোক রা্রীয় কার্ধে আত্মনিয়োগ কবিতে পারিত। 

নাগরিকত। তাই ছিল আভিজাত্যে প্রতীক । 

গণতান্ত্রিক ধারণা! প্রসরেব ফলে নাগবিক শকটির অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

গ্রীক সভ্যতাব ক্রীতদাস প্রথ| অথবা সামস্ত যুগের ভূমিদাস, 
আধুনিক অর্থে নাগবিকতার ” 
লক্ষণ। প্রথ লোপ পাইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রেব প্রতিটি সদস্ত 

ব। স্থায়ী বাসিন্দা নাগবিক বলিষা পবিচিত। 

আধুনিক রাষ্ট্র বৃহদায়তন এবং জনবহুল। এইজন্য সমস্ত নাগবিকেব পক্ষে শাসন 
ব্যাপাবে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান কব1 সম্ভব নহে। তাই শাসনকাষে সন্্রিয় অংশ 

পরার রাজা গ্রহণ বর্তমানে নাগরিকতাব ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় 

রাজনৈতিক অধিকার ভোগ । না। বাষ্ট্রে প্রতি আন্ুগত্যই আধুনিক নাগরিকতা 
বিচারের ক্টিপাথর । এই আনুগত্যের বিনিময়ে নাগরিক 

কতকগুলি বিশেষ সুযোগ স্ৃবিধ] ভোগ করে, যাহ] বিদেশীর প্রাপ্য নহে । এই বিশেষ 

অযোগ স্থবিধাগুলিকে “রাজনৈতিক অধিকার” ( চ011008] [২1509 ) বলা হয়। 

রাজনৈতিক অধিকার বলিতে নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার 

$ বুঝায় | আইনগত অর্থে “নাগবিকতা” বাজনৈতিক অধিকারের সামিল । 
।, কিন্ত আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অধিকাব অপেক্ষা কর্তব্যের উপরেই অধিকতর 

,ঝ্িকট- আরোপ করেন। কর্তব্য পালনের যোগ্যতার উপবেই অধিকার ভোগের 
৮ যাথার্থ্য নির্ভর করে। প্রত্যেক নাগরিক নিজ শুভবুদ্ধি 

' লক্ষি প্রদত্ত নাগরিকতারসংজ্ঞ। প্রয়োগ করিয়া সমাজ-কল্যাণে তৎপর হইবে। অধ্যাপক£ 
' & ষট 
“টানি মতে_--“নাগরিকতা৷ হইল সমষ্তিগত জীবনেব উন্নতিকল্পে আপন জ্ঞান-প্রস্থত, 
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বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ 1” সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য নাগরিককে অতি 

অবশ্যই বিবেকী এবং শিক্ষিত হইতে হইবে । অতএব নাগরিক হইল রাষ্ট্রের প্রতি 
'মনুগত এবং সমাজ-জীবনের সমৃদ্ধি সাধনে তৎপর ব্যক্তি । 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাশ্যমাত্রেই নাগরিক আখ্যা পায়, যদিও সকলে পূর্ণ 

রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না। অপ্রাপ্তবয়স্ক 

ব্যক্তি ভোটাধিকার ব1 নির্বাচিত হইবার অধিকার পায় 

না। কোন কোন রাষ্্রবিজ্ঞানী এই শ্রেণীব দেশবাসীগণকে প্রজা (9৮19০) নামে 

অভিহিত কবেন। 

নাগরিক এবং বিদেশী (0701261) 2170 4১1162) £ নাগরিক কথাটির অর্থ 

স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে হইলে নাগরিকেব সহিত বিদেশীব পার্থক্য নিরূপণ কর? প্রয়োজন 

নাগবিক রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, বিদেশী অস্থায়ী আবাসিক মাত্র । রাষ্ট্রের 

সহিত নাগরিক অচ্ছেছ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বিদেশী বিশেষ 

হা ৫ রী সির কোন কর্ম উপলক্ষে নিপরিষ্ট সময়ের জন্য বসবাস করে মাত্র । 

বন্ধন স্থাধা, বিদেশীব এই সময় অতিক্রান্ত হইলে রাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্কে 
সম্পর্ক মামযিক। সমাপ্তি ঘটে । 

রাষ্ট্রেব প্রতি স্থায়ী এবং পূর্ণ আহ্গত্যই নাগৰিকতার পরিচায়ক । বিদেশীব 

অকু্ আন্তগত্য তাহার নিজ রাষ্ট্রের প্রাপ্য, যদিও সে পর 
টিকার রা নস রাষ্ট্রে অবস্থান কালে তাহার প্রতি সাময়িক আনুগত্য 

আনুগত্য দ্বিধাহীন এবং প্রদর্শন করে । এই সামধিক আনুগত্যের অর্থ, রাষ্ট্রের 

ও ) ট সত বিকদ্ধাচরণ না কবা, নিয়মিত কর দেওয়া এবং আইন 
কানুন মানিষা চলা । কিন্তু রাষ্্ররক্ষার জন্য নাগরিকেব 

মৃত তাহাকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈম্বাহিনীতুক্ত কর! যায় না, যদ্দিও অবাঞ্ছিত 

বিদেশীকে রাষ্র বহিষ্কৃত করিতে পাবে । 

আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রে বিদেশীগণ নাগরিকদের প্রাপ্য 
রর চিন উতারই সমস্ত সামাজিক অধিকাব ভোগ করিয়া থাকে। তবে 

ভোগ কবে। শত্রপক্ষীঘ বিদেশী (চ076175 ৪1117) গণের সামাজিক 

অধিকার সব দেশেই সঙ্কুচিত করা হয় | 

নাগরিক বাষ্টের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকারী । ভোটদ্ানের এবং 

(৪) নির্বাচিত হইবার অধিকার তাহার আছে। কিন্ত 

রাজনৈতিক অধিকারই বিদেশীকে এই অধিকার দেওয়! যায় না। বিদেশী তাহার 
উভগ্ষের মধ্যে পার্থক্য 
নির্দেশ করে। নিজ রাষ্রে অনুরূপ অধিকার ভোগ করে । 

“প্রজা' শব্দটির অর্থ। 



নাগরিকতা ১০৫ 

বিদেশী যে দেশে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, সে দেশ হইতে প্রস্থান করিলে তাহার 
রর প্রতি রাষ্ট্রের আর কোন রকম দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু 

সাগরিক এবং বিদেশীব প্রতি নাগরিক রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা বিদেশে যেখানেই থাকুক 
পাষ্ট্রেব দায়িত্ব একই রূপনহে। না কেন, সে সর্বত্র নিজ বাষ্্রের সাহায্য দাবী কবিতে 

“পারে । সব সময়েই তাহার জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের পবিভ্র দায়িত্ব 

রাষ্ট্রকে বহন করিতে হয় 
নি 

নাগলিকতা অর্জনের পন্ধতি (76৮০৭ ০£ 4৯০০1516101 0£ (0106261)981920 )2 

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি প্রধানতঃ দুইটি: জন্সগত অধিকার এবং 
অন্থমোদন | জন্মের দ্বার ব্যক্তি যখন নাগরিকতা লাভ 

মাগারিক ছুই শ্রেদীক? করে তখন তাহাকে স্বাভাবিক নাগরিক (িও01৪] 
স্বাভাবিক নাগরিক 

এবং গৃহীত নাগবিক। [১০7 ০101261) ) এবং স্বেচ্ছারুতভাবে ব্যক্তি যখন কোন 

বিদেশী রাষ্রের নাগরিকতা! প্রাপ্ত হয, তখন তাহাকে 

গৃহীত নাগবিক (7৪681811520 ০10261) ) বল হয়। 

স্বাভাবিক নাগরিকতা ব৷ জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভের ( 4৯০০1510107 ০৫ 
07015517501 5 01:05) মূলনীতি দুইটি 2 (১) রক্তের সম্পর্ক নীতি (005 

5৪108011715 ) এবং জন্মস্থান নীতি (005 5011 01085 [.0901) | 

প্রথমোক্ত নীতি অনুযাষী শিশু যে কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করুক ন1 কেন, সে 

'ভাহার পিতামাতার দেশের নাগরিক বলিয়। গণ্য হইবে । ভারতীয় পিতামাতার 

সন্তান বিদেশী রাষ্ট্রে ভূমিই হইলেও সে ভারতীয় 

রক্তের টি নীতি । নাগরিকতার অধিকারী হইবে। নাগরিকতা অর্জনের 

এই পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং চিরাচরিত বলিয়। সর্ধত্র অন্থন্যত 

হয়। কিন্তু ইহার ক্রটি এই যে সম্ভানের নাগরিকতা নির্ধারণ করিতে গিয়া! পিতামাতার 

নাগরিকতা নির্ণয়ের সমস্যা] দেখা দেয় । ঃ 

দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে শিশু যে রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে 

সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়। ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে তাহার 

বীনা রর ৃঁ পিতামাতার নাগরিকত! বিচার না করিয়। জন্মভূমি বিচার 
করিয়াই নাগরিকতা স্থির করা হয়। মাকিন পিতা- 

মাতার সন্তান যদি ভারত ভূখণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে এই নীতি অনুযায়ী 

তাহাকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হইবে | সমুদ্র বক্ষে ভাসমান জাহাজে 

£কোন শিশুর জন্ম হইলে সেই জাহাজের পতাকাই তাহার নাগরিকতার ইঙ্গিত দান 



১০৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

করিবে । অর্থাৎ জাহাজটি যে রাষ্ট্রের পতাকা সম্বলিত, নবজাতককে সেই বারের 
নাগরিক বলিয়! গ্রহণ কর] হইবে । এই নীতি কিন্তু বৈদেশিক দূতাবাসের কর্ম- 
চারীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। ইহার প্রধান আকর্ষণ হইল ইহার সাবল্য । 
কিন্তু ইহা প্রয়োগ করিলে অনেক সময় বিভ্রান্তিকব পরিস্থিতিব উত্তব হয় । ধর! যাউৰ্ 
বিদেশ ভ্রমণরত কোন পাকিস্থানী দম্পতীব পাচটি সস্তান পাচটি বাষ্ট্রে জন্মলাভ 

করিল। জন্মস্থাননীতি অনুসারে একই পিতামাতার সন্তান হইয়াও তাহাবা ভিন্ন 
রাষ্ট্রে নাগরিক বলিয়! বিবেচিত হইবে । 

নাগবিকতা সংক্রান্ত নিয়ম সর্বত্র একরূপ নহে । আবার ভারত, ইংলগ্ড এবং 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে উভয় নীতি প্রয়োগ করিয়! থাকে । বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক 

অন্ুস্থত নাগরিকতাবিধির পার্থক্য হেতু অনেক সময় 

বিবোধের উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায, একজন 
ভারতীয়ের সম্ভান জাপানে জন্মিলে, বক্তের সম্পর্ক অন্তযায়ী সে হইবে ভারতীয় 

নাগরিক, আবার জন্মস্থান নীতি অনুসারে জাপানী নাগবিকতা তাহাব প্রাপ্য । 

এক্ষেত্রে উভয় দেশই তাহাকে নাগবিক বলিয়! দাবী কবিবে। অবশ্য সাবালকত্ব প্রাঞ্চ 

হইলে, নে ইচ্ছান্তযায়ী যে কোন একটি দেশেব নাগবিকতা স্বীকাব করিবে । 

উভয় নীণতর প্রযোগ। 

(খে) গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিক হইবার পদ্ধতি (4১০53526105 ০£ 
(80521551011 05 1590001:8.1198.61012 ) 2 

সকল বাষ্টেই বিদেশীকে নাগবিকত' দানের রীতি প্রচলিত আছে। এক দেশেৰ 

জন্ম স্তরে নাগরিক যখন তাঙ্গার স্বাভাবিক নাগরিকতা 

পরিত্যাগ করিয়া পব বাষ্ট্রেব নাগরিকত। অর্জন কবে, 

তখন তাহাকে গৃহীত বা অনুমোদিত নাগবিক বলা হয। 

বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয়, সরকারী চাকুবী গ্রহণ, সামরিক বাহিনীতে যোগদান, 

দীর্ঘদীন ধবিষা সংভাবে বসবাস, ইত্যাদি যে কোন একটি 

উদ্বায়ে বিদেশী যখন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ কবে, 

তখন “অনুমোদন” ( টব ৪605125961097.) কথাটি ব্যবহার কর] হয় ব্যাপক অর্থে । 

সংকীর্ণ বা বিশিষ্ট অর্থে অনুমোদন বলিতে আন্ষষ্ঠানিক পদ্ধতিতে নাগরিকতা 

অর্পণকে বুঝায় । অর্থাৎ বিদ্বেশী যে রাষ্ট্রে নাগরিকতা লাভে ইচ্ছুক, তাহাকে সেই 
রাষ্ট্রের শাসন অথবা বিচার বিভাগীয় কতৃপক্ষের নিকট 

আবেদন করিতে হয়। তাহাকে অবশ্তই রাষ্্রনিদদিষ্ট 

শর্ভ পালন করিতে হইবে । সংঙ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর যোগ্যতা বিবেচন৷ করিয়! 

গৃহীত নাগবিক কথাটিব অর্থ। 

ব্যাপক অর্থে অনুমোদন” । 

সন্কীণ অর্থে অনুমোদন । 



নাগরিকতা ১০৭ 

'তাহাকে নাগরিকত। অর্পণ করিতে পারে অথবা! অসম্মতিও জ্ঞাপন করিতে পারে । 

সাধারণতঃ অন্গমোদন-প্রার্থকে নির্দিষ্ট সময় রাষ্্রমধ্যে বসবাস করিতে হয়, স্থায়ী 

ভাবে বসবাসের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় এবং সচ্চরিত্র বলয় প্রমাণিত করিতে হয়; 

কোন কোন ক্ষেত্রে অচুমোদনকারী রাষ্ট্রের প্রচলিত ভাষ! সম্বন্ধে তাহার সম্ভতোষজনক 

জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয় । 

যখন অনুমোদিত নাগরিক স্বাভাবিক নাগরিকের সম মধাদা পায়, তখন 

নাগরিকতা অর্জন পুর্ণাঙ্গ (37550. ) হইয়াছে বল হয় । ভারতীয় শাসনতন্ত্রে এই 
অন্থমোদন-সিদ্ধ নাগরিকতার ছুই শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে কোন রকম তারতম্য করা 
দুইটি রূপ- পুরাঙ্গ এবং হ্য়না। তাহারা উভয়ে সম অধিকার ভোগী, কিন্তু যখন 

উর গৃহীত নাগরিক জাত নাগরিকের প্রাপ্য সর্ববিধ অধিকার 

পায় না তখন এইব্ধপ নাগরিকতা অর্জনকে অসম্পূর্ণ (79091 ) বলিয়া জ্ঞান কর! 

হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন অন্মোদনসিদ্ধ নাগরিক রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্পতি পদে 
নির্বাচিত হইতে পারে না। 

অন্নমোদনের উপবি-উক্ত পদ্ধতিকে ব্যক্তিগত অনুমোদন বল! হয়। অর্থাৎ এই 
পদ্ধতিতে কোন একজন আবেদনকারীকে বিদেশী রাষ্ট্রের 

নাগরিক অধিকার দান কর! হয়। অন্রমোদনের আর 

একটি বূপ হইলে সমষ্টিগত অন্ধমোদন (€ 3990 08001811580100) 1 নৃতশ ভূভাগ 

কোন রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইলে সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণ উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকতা 

প্রাপ্ত হয়। 

সমষ্টিগত অনুমোদন 

আগরিকজভার বিলোপ (1955 ০£ 0205551590)1]2 ) 2 

বিভিন্ন কারণে নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটে । 

অনুমোদিত নাগরিক তাহার ম্বাভাবিক নাগরিকতা হাবায়। ভারতীয় 

নাগরিক যদি মাকিন যুক্করাষ্ট্রেরে নাগরিকতা অর্জন 

(১) করে, তাহা! হইলে তাহার ভারতীয় নাগরিক অধিকারের 
অনুমোদনের ফলে 

অবসান ঘটে | 

জন্মস্থান নীতি এবং রক্তের সম্পর্ক নীতির পার্থক্য হেতু অনেক সময় বিরোধের 
উদ্ভব হয় এবং একই ব্যক্তিকে উভয় বাষ্ট্রই আপন নাগরিক 

রর টড বন বলিয়া দাবী করে । এরূপ ক্ষেত্রে নাগরিক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 

ঘোষণার দ্বারা এক দেশের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়। 

অপরটির নাগরিকতা বজায় রাখিতে পারে । 



১০৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

সৈশ্যদল হইতে পলায়ন, পররাষ্ট্র প্রদত্ত উপাধি বা সম্মান গ্রহণ, বাষ্রত্রোহিতা- 
(৩) মূলক কার্ষে যোগদান প্রতৃতি কারণে নাগরিককে রাষ্ট্র 

গুরুতর মপরাধের কারণে হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়1 হয় । 
ঠা কোন নাগরিক যদ্দি দীর্ঘকাল যাবৎ স্বরাষ্ট্রে অনুপস্থিত 

দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি ও থাকে, বা অপর দেশে জযি ক্রয় করে, বা বিদেশী সরকারের 
অন্যান্য কারণে অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে নিজ রাষ্ট্রের 

নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। 

(৫) কোন মহিল! একজন বিদেশীকে বিবাহ করিলে 
বিবাহের ফলে তাহার জন্মস্থত্রে নাগরিকতা লোপ পায় এবং সে স্বামীর 

দেশের নাগরিকত1 অর্জন করে . 

॥সারাংশ ॥ 

নাগরিক 2 ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থে নাগরিক বলিতে নগরবাসীকে বুঝায় । কিন্ত 

পৌরবিজ্ঞানে ইহ! ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় । প্রাচীন গ্রীসের মত বর্তমানে শাসন 

ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ নাগরিকতার ভিত্তি বলিয় বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রের 

প্রত্যেক সদশ্তই নাগরিক। আহন্ুগত্য আধুনিক নাগরিকতা বিচারের মাপকাঠি । 
এই আহ্ুগত্যের বিনিময়ে সে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। আধুনিক 
রাষ্রবিজ্ঞানীগণ নাগরিকের কর্তব্যের উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন । 

তাহাদের মতে নাগরিকতার অর্থ হইল রাষ্কল্যণে স্চিস্তিত মতামত দানের. 

ক্ষমতা | 

নাগরিক ও বিদেশী ই নাগরিক রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং রাষ্ট্রের প্রতি 
তাহার আহ্ছগত্য দ্বিধাহীন । বিদেশী অস্থায়ী বাসিন্দা, তাহার আনুগত্য সাময়িক 

এবং সীমাবদ্ধ। ফলে অধিকার ভোগের ব্যাপারেও উভয়ের মধ্যে তারতম্য 

দেখা যায়। সামাজিক অধিকার উভয়ে সমভাবে ভোগ করিলেও রাজনৈতিক 

অধিকার শুধুমাত্র নাগরিকই পাইয়া থাকে । বিদেশী বাষ্্রসীমা লঙ্ঘন করিলে” 
তাহার প্রতি রাষ্রের আর কোনরূপ দায়িত্ব থাকে না। কিন্ত নাগরিক যেখানেই 

থাকুকনা কেন, সে সর্ধদা নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবন এবং সম্পত্তির 

নিরাপত| দাবী করিতে পারে । 

নাগরিকত। অর্জন ঃ নাগরিক তুই শ্রেণীর £ স্বাভাবিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ । 

স্বাভাবিক নাগরিকত। অর্জনের উপায় ছুইটি রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং 



নাগরিকতা! ১০৯ 

জন্মভূমি্থত্রে । জন্ন্থত্রে নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেহ বিদেশী রাষ্ট্রে 

নাগরিকতা অর্জন করিলে, তাহাকে গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিক বল। হয়। 

“অন্থমোদন” কথাটি ব্যাপক এবং সংকীর্ণ উভয় অর্থে ই ব্যবহৃত হয়। বিবাহ, সম্পততি 

ক্রয় ইত্যাদি যে কোন উপায়ে নাগবিকতা অর্জনই ব্যাপক অর্থে অন্থুমোদন । 

সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন বলিতে বিশেষ আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে নাগরিকতা 

প্রাঞ্তিকে বুঝায় । 

নাগরিকতার বিলুপ্তি ই অন্থমোদনের ফলে জন্মগত নাগরিকতা লোপ পায়। 

বিবাহ, দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতি, রাষ্্রকত্রোহিতাম্লক কাষে যোগদান, বৈদেশিক 

সরকাবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ প্রভৃতি কারণেও নাগরিকতার বিলোপ সাধিত হয়। 

! কু 

ডি 

টি 

৮. 

॥ আদর্শ প্রন্স ॥ 

7099109 01055912818119- 10150020880 09$57890 ৪» 01:015910 803 50. 81101) 

নাগরিকতার সংজ্ঞ! নির্দেশ কর। নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য কি তাহা? 

আলোচন! কর। [ পৃষ্ঠা ১০৩১০ ] 

ঢা0151) 1159 01£191906 100099 0£ 80010171706 0161567581210, 

নাগরিকতা অজ'নের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা! কর। [ পৃষ্ঠা ১০-১*৭ ] 

০০ 19 28129108110 1096? 

কি ভাবে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় ? [ পৃষ্টা ১০৭-১০৮ ) 

10186706518 ৮৪৮ 9910, % 1086915] 00 ৬ 108652911897. 01612910 * 

ক্কাভীবিক এবং অনুমোদিত নাগরিকের মধ্যে প্রতেদ কি ? [ পৃষ্ঠা ১০৫-১০৭ 01 



ছশ্গম অধ্যায় 

স্বনাগরিকতা 
€ (০০৫ (26221951511) ) 

অতীতে ব্রাজার ব্যক্তিগত বুদ্ধি বিবেচনার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব 

নির্ভর করিত। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা ছিল না । 

তাহাবা ছিল রাজার আশ্রিত এবং অন্ুগৃহীত প্রজামাত্র | 

রা রাষ্ট্রে নাগরিকেৰ কালক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজশক্তি 
বর্তমানে গণশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকেই বিধাতার নির্দেশকপে মান্য করা হয়। নাগরিকগণই 

রাষ্ট্রের প্রকত শাসক । তাহাদের যোগ্যতার উপরেই রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ভর করে, 

স্থনাগরিকই গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ | স্থনাগরিক তাহাকেই বলা চলে, 
যে আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং কর্তব্য পালনে তপব। 

বিখ্যাত বাষ্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইস, সৃনাগরিকেব 
তিনটি প্রধান গুণেব কথা উল্লেখ করিয়াছেন । বুদ্ধিমত্তা, 

আত্মসংঘম এবং বিবেক এই তিনটি গুণেব সমাবেশে নাগরিক জীবন সমৃদ্ধ এবং 

সার্থক হ্ইয়া উঠে । 

নাগরিকের প্রধান গুণ তিনটি 

গণতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়নের দাষিত্ব নাগরিকের । 

টি ৰঁ এই গুরু দায়িত্ব পালনের উপযোগী বুদ্ধি ও জ্ঞান তাহাদের 

থাকা চাই । দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের জটিল সমস্থ 

সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত হইতে হইবে | 
গণতন্ত্র হইল আত্মশাসন । ব্যক্তিগত লোভ লালসাকে সমাজের বৃহত্তম স্বার্থে 

সংযত করিতে হইবে । গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য প্রয়োজন 

ছা পরমতসহিষু্তা এবং ভিন্নমতাবলহ্বী হইয়াও সংখ্যাগৰিষ্ঠের 
মতকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার মত মানসিক উদ্ারত] | 

স্বার্থবুদ্ধিকে দমিত রাখিযা নিষ্ঠা ও সততার সহিত কর্তব্যপালন হুনাগরিকতার 

অপব একটি লক্ষণ । ভোটদান, করপ্রদধান এবং অন্যান্য 

নী সামাজিক ব্যাপারে বিবেক-সম্মত আচরণ হ্থনাগরিকতার 
অন্যতম ধর্ম । 



হনাগরিকতা ১১১ 

ক্লাগারিকতার পথে অভ্তরায় (034391515555 £€০ 09094. 03616155171 ) ৪ 

্বাধীনচিত্ততা, বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা এবং কর্তব্যজ্ঞান__হুনাগরিকতার এই 
সমস্ত লক্ষণের অনুপস্থিতি ভষ্ট এবং আদর্শচ্যুত নাগরিক জীবনের ইঙ্চিত দান 

সথনাগরিকভার পরিচায়ক গুণা- করে । ন্বাধীনতা স্পৃহার অভাবে নাগরিক অতি সহজেই 
বলীর অভাবে নাগরিক জীবন অপরের নতি স্বীকার করে এবং অধিকার ক্ষুপ্ন হইলেও 
ব্যর্থ এবং বিড়স্িত হইয়া পড়ে তাহার মনে প্রতিশোধের বাসন! জাগে না। এইক্সপ 
অবসন্নচিত্তত। প্রজাস্থলভ মনোভাবের লক্ষণ। বুদ্ধিমত্তার অন্ভাবে নাগরিক তাহার 

দায়িত্বের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারে। এই অজ্ঞতা তাহাকে ভ্রাস্তপথে 

পরিচালনা করে । আবার নাগরিকের অন্ুদারতা এবং অসহিষ্টতার ফলে গণতস্ত্রের 
সাস্ল্যের সম্ভাবন! বিনষ্ট হয়। তাহ ছাড়া, নাগরিক যদি বিবেকের ছ্বার। 

পরিচালিত না হইয়! স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্ররোচিত হয়, তাহা হইলে তাহার 

কর্তব্যে শিথিলতা দেখ। দিবে এবং সমষ্টিগত স্বার্থ ব্যাহত হইবে । 

লর্ড ব্রাইস বলেন-উগ্যমহীনতা (175001677০5 ) 

স্বার্থপরতা (5€1£ 37)651550) এবং দলীয় মনোভাব 

(৮৪15 99:10 )-_এই তিনটিই হইল নাগরিক জীবনের স্থস্থ বিকাশের 

পথে বাধা । 

ব্রাষ্্র সম্বন্ধে উদাসীনতার অর্থ আপন অধিকারের প্রতি উপেক্ষা এবং কর্তব্য 

পালনে অবহেলা । নাগরিকগণের এইকপ মানসিক অবসাদের স্থষোগে একনায়ক- 

তন্ত্র প্রসার লাভ করে। সাধারণের কার্ষে ব্যক্তিগত 

58 স্বার্থসিদ্ধিন অবকাশ সীমাবদ্ধ বলিয়া অনেকসময় সমস্তিগত 
তাহার কুফল । ব্যাপারে ব্যক্তি কোন রকম আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ 

করে না। সে মনে করে নাগরিক কতব্য পালনের জন্য আরও বহু লোক 

.ব্হিয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে জুরীর কশধে যোগদানে অনিচ্ছা 

প্রকাশ করে এবং ভোটদানে বিরত থাকে, অথবা আপন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ ন। 

করিয়] বন্ধুর পরামর্শে ব নেতার নির্দেশে ভোটাধিকার ব্যবহার করে। ইহার ফলে 
চতুর, অসৎ এবং বাক্সর্বস্ব ব্যক্তিগণ শাসনক্ষমতা! দখল করে । সরকারী কর্মচারীগণও 

নাগরিকদের এই নিলিপগ্ততার হ্থযোগে স্বার্থসিদ্ধির নেশায় মাতিয়! উঠে, উদ্যমহীন 

নাগরিক স্বৈরাচারের পথ স্থগম করে । 

স্ছনাগবিকতার বাধ1 তিনটি । 

উদ্মহীনতার কারণ £ নানাকারণে রাষ্ত্ীয় ব্যাপারে নাগরিকগণের অনুৎসাহ্ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

চা 
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পরোক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে প্রায় সর্বত্র প্রচলিত । এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় 

নাগরিকদের একটিমাত্র রাজনৈতিক কার্ধ সম্পাদনের 
(ক) প্রতিনিধিমূলক শাননব্যবস্থা। আহ্বান জানান হয়। তাহা হইল ভোটদান। কিন্তু 

নির্বাচনের পর প্রতিনিধিমগলীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন 

ক্ষমতা তাহাদের হন্ভে না থাকায় ভোটদানের ব্যাপারে তাহার! কোনরূপ উৎসাহ 

বোধ করে না। 
সা আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ বিপুলায়তন, তাহাদের জনসংখ্যাও 

আধুনিক রাষ্ট্রের বিপুল অগণিত । ফলে ব্যক্তি আর আপনাকে অপরিহার্য জ্ঞান 

অন-সমরি। করিতে পারে না। সে অসহায় এবং নিতান্ত নগণ্য-_-এই 

ধারণাই ব্াষ্ট্রীয় কার্ধে তাহাকে নিরুৎ্সাহ করিয়া তুলে । 
(গ) নিত্য অভাবের তাডনায় বিব্রত ব্যক্তির কাছে 

প্রাণধারণের জন্য রাজনীতি বিলাসযাত্র । বর্তমানে মানুষ জীবিক1 নির্বাহের 
প্রাণাস্তকর ব্যবস্থা । 

জন্য ব্যস্ত থাকে । রাগ্্রীয় ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার 

মৃত অবকাশ তাহার নাই। কর্ণক্রাস্ত দেহ ও মন লইয়া সে রাজনীতির চর 

করিতে পারে না। 

রাষ্নৈতিক ব্যাপারে উদ্াসীনতার অপর একটি কারণ__ প্রকৃত শিক্ষার অভাব । 

শিক্ষার অভাবে নাগরিক রাদ্ত্রীয় সমস্যার প্রকৃতি ও গুরুত্ব 

বারা বি অভাব। উপলব্ধি করিতে পারে না। এই অক্ষমতাই তাহাকে 

উদ্বাসীন করিয়া তুলে । প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই স্থুনাগরিকতার সহায়ক নহে । ইহা স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক করে ন1। 

মৌলিক চিন্তার অভাবে উদ্দাসীনতার উদ্রেক হয় । 

রাষ্ট্র আজ আর নাগৰিকের একমাত্র আকর্ষণ নহে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, 

শিল্পকলা, খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতির দিকে 
ভাত ননী তাহার মন নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছে । আপাতমধুর 

প্রলোভনে পড়িয়া নাগরিক আর রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ 

পথে পা বাডাইতে চাহে ন।। 

স্বার্থবুদ্ধি নাগরিককে আদরশশভ্র্ট করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নাগরিক 

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায সামগ্রিক স্বার্থকে ক্ষুপ্ন করে। এই স্বার্থপরতার 

' কারণে সে বু কুকাজে লিপ্ত হয়। লোভের বশে সে ভোট বিক্রয় করে। 
অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় উৎকোচ দান করে। টাকার জোরে বিত্তশালী ব্যক্তি 

শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল কৌশলে সমর্থকদের মধ্যে 
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সরকারী চাকুরী এবং অন্যান্ত স্থযোগ স্থবিধা ব্টন করে । অসৎ সরকারী কর্মচারী 

অর্থের বিনিময়ে কালো বাজারের প্রশ্রয় দেয়। এইভাবে 

টা উগ্র ব্যক্তি-স্বার্থবোধ সমগ্র সমাজ-জীবনকে কলুধিত 

করিয়! তুলে । 

গণতন্ত্রের ভিত্তি রাজনৈতিক দল। সংখ্যাগরিষ্দলের সমর্থনেই সরকার দৃঢ় এবং 
স্থায়ী হয়। বিরোধীদলের সমালোচনার ভয়ই সরকারকে সংযত রাখে । জনমত 

গঠনে এবং প্রকাশে, রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে, 

দলীয় পি সরকারের সহিত শাসিতের সংযোগ সাধনে, উপযুক্ত 

প্রার্থী মনোনয়নে এবং ব্যক্তি্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিক দলের 

গুরুত্ব অপরিসীম । কিন্ত রাজনৈতিক দল যখন আদর্শ-ভ্রষ্ট হয় তখন তাহ গণতঙ্থ্রের 

শক্র হইয] দাডায়। নীতিভ্রষ্ট দল শাসনক্ষমতা লাভের আশায় হীন যডভযস্ত্রে প্রবৃত্ত 

হয়, দুষ্কতকারী জানিয়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে প্রার্থী মনোনয়ন করে । ক্ষমতায় 

অধিষ্ঠিত দল অন্যায়ভাবে বিরোধীপক্ষকে নিধাতিত করে । আবার সরকারকে 

লোকচক্ষুতে হেয় করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্য। কুৎসা এবং শিন্দাবাদ প্রচার 

করাই বিরোধী দলের একমাত্র কর্তব্য হইয়] ঈ্াডায়। অনেক সময় রাজনৈতিক 

দলগুলি সাম্প্রদায়িকতা প্রচার এবং রাষ্ট্রত্রোহিতামূলক্ কাধে লিপ্ত হয়। দলভুক্ত 
ব্যক্তিগণ অন্ধভাবে নেতাদের নির্দেশ পালন করে । তাহাদের আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি 

নহে, দলের প্রতি | দলীয় স্থার্থকে রাস্্রীয় শ্বার্থের উপরে স্থান দেওয়ার ফলে রাষ্ট্রের 

নিরাপত্তা এবং উন্নতি ব্যাহত হয়। 

এইভাবে দলগত মনোবুত্তি স্বনাগরিকতার পথে ছুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে। 

উপরি-উক্ত তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক ছাড। আরও যে 

সমস্ত বাধ। সুস্থ নাগরিক জীবনকে ব্যাহত করে তন্মধ্যে 

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সক্কীর্ণ প্রাদেশিকতা! এবং বর্ণ বৈষম্য উল্লেখযোগ্য । 

অন্যান্য অভ্তরায়। 

স্নাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকের প্রতিকার ৫1২০7722255 ৪£81050 076 
[71010900525 00 30০9৫. ০1055615511 ) 2 

এখন প্রশ্ন হইল কিভাবে স্থনাগরিকতার পথে অন্তরায়গুলি দূর কর] যায় £ 
অন্তরায়গুলি দূরীকরণের উপায় রাষ্ট্রবিজ্ঞনীগণ প্রতিকারের বিভিন্ন পথের নির্দেশ 

প্রধানতঃ ছুইটিঃ শাসনতন্ত্র দিয়াছেন । সাধারণভাবে বলিতে গেলে শাসন ব্যবস্থার 

সম্পকিত এবং নীতিগত। উন্নতি সাধন এবং জনগণের নৈতিক আদর্শের মানোনয়ন 
-_ এই ছুইটি উপায়ে প্রতিবন্ধকগুলির প্রতিকার কর] সম্ভব । 



১১৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

শাসনযস্ত্রেরে উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা বল! হইয়াছে । তাহার 

মধ্যে বাধ্যতামূলক ভোটদানের ব্যবস্থা! গ্রহণ, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, যেমন__গণ- 

উদ্যোগ, গণভোট, প্রতিনিধি প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রবর্তন, অল্প সময়ের ব্যবধানে সাধারণ 

নির্বাচনের আয়োজন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের 

শ্ববিধা দান, কঠোর হৃস্তে ছুর্নীতি দমন, ইত্যাদির উল্লেখ 

করা যাইতে পারে। শাসনতন্ত্র সম্পঞ্চিত এইসব ব্যবস্থা গৃহীত হইলে সাধারণের 

ব্যাপারে নাগরিকের উদ্ভমহীনতা, হীন স্বার্থপরতা এবং উগ্র দলীয় মনোভাব 

অপহৃত হইবে | 

শাসনতন্ত্র সম্পক্ষিত ব্যবস্থা গুলিই যথেষ্ট নহে । নাগরিকই শাসনতন্ত্র পরিচালনার 

অধিকারী । তাঠার কর্তব্য বোধ জাগ্রত না হইলে সব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইবে । 

নাগরিকের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই অসামাজিক প্রবৃত্িগুলি নিষু'ল 
কর। যায়। নাগারকের মধ্যে নীতিজ্ঞান এবং কর্তব্যনিষ্ঠা জাগরিত করিতে হইলে 

যথার্থ শিক্ষার ব্যাপক বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন । উপযুক্ত 

শিক্ষা শিক্ষিত নাগরিক উদাসীনতার অভিশাপ হইতে 

মুক্তি পাইবে । সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ তাহাব স্বার্থবুদ্ধিকে সংযত করিবে । 

শিক্ষাপ্রস্থত রাষ্্রনৈতিক চেতন1 দলের প্রতি অন্ধ আন্গত্যদানে তাহাকে বাধা দিয়া 

দলগুলিকে আদর্শ নিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। 

শাসনতন্ত্র সম্পকি ত ব্যবস্থা । 

লীতিগত উপায়। 

॥জারাংশ ॥ 

গণতান্ত্রিক শাপন ব্যবস্থায় নাগরিকের ভূমিকাই প্রধান। তাহার যোগ্যতার 
উপরেই শাসনযস্ত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে । স্ুনাগরিকতার অপরিহার্য লক্ষণ তিনটি-_- 

বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম এবং বিবেক । 

স্থনাগরিকতার আদর্শ উপলব্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইল-__উদ্যমহীনতা, 

স্বার্থপরত1 এবং দলীয় মনো বৃত্তি । এই অন্তরায়গুলির প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন__ 

শাসন ব্যবস্থার উন্নতিবিধান এবং ন।গরিকের টেনতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। 

শাসশযস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাধ্যতামূলক ভোটদান, সংখ্যা-লঘিষ্টের প্রতি- 
নিধিত্ব, হুর্নীতি দমন প্রভৃতি ব্যবস্থার উল্লেখ করণ যায়| 

নাগরিকদের মধ্যে নীতি এবং কততব্যবোধ জাগরিত কর অধিকতর মুল্যবান বলিয়। 

বিবেচিত হয় । ইহার জন্ত প্রয়োজন স্থশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন । 
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॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥ 

1,:10189088 6109 00:0111178 08 £০9০0. 01112908101], 

ক্ুনাগিকেব গুপাবলী সম্বদ্ধে আলোচনা কর । [ পৃষ্ঠা ১১০] 
ড/1586 819. 009 10107050186 059 ৪90755018০০ 01115610570 5 ন০জআ ০০]৭ 

ড00 18020 (13910) ? 

স্রনাগবিকতাব পথে অন্তবায়গুলি কি কি? তোমাব মতে এই প্রতিবন্ধকগুণলব প্রতিকারের 
ন:০+স নিক ? [ প্টা ১১১-১১৪] 

একা অধ্যায় 

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য 
৮ €13151765 20 10700159 01 01612670511] ) 

অধিকার € 18105 ) 2 

ব্যক্তিত্বে পবিপূর্ণ বিকাশই বাষ্র ব্যবস্থাব লক্ষ্য । কতকগুলি যোগ সুবিধা সমষ্টি 
কবিয়া বাষ্টর ব্যক্তিকে তাভাব অন্তনিভিত উদ্ভাবনী শক্তিব অন্তশীলনে সহাষতা কবে । 

ইনাদেব ভাবে ব্যক্তিব আত্মোপলন্ধিব সম্ভাবনা বিনষ্ট হয। ব্যক্তিসত্তাব সমৃদ্ি 

সাধনেব জন্য অপবিহায সামাজিক স্থযোগ স্রবিধাগুক্িই অধিকাব নামে অভিহিত । 

ল্যা্ষিব ভাষাষ অধিকাব বলিতে বুঝায়-_সমাজ-জীবনেক' 

সেই সব অবস্থা যাহা ব্যতীত ব্যক্তি তাভাব শ্রেষ্ঠত্ব 

উপলব্ধি কবিতে পাবে না । 

অধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ 2 মান্ষেব সামাজিক প্রবৃত্তি হইতেই অধি- 
কাবেব উদ্ভব হয। সমাজবিভূত জীব ক্ষমতা ভোগ 

সমাজভুক্ত নে পারল কবে, কিন্কু অধিকাবেব আস্বাদ পায় না। আসলে 

রিক শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসই অধিকাৰ হইল সমাজ কর্তৃক ত্বীকত ব্যক্তিব ন্যাযসঙ্গত 

বনিনিভিহিজিকি। দাবী দ্াওযষ!। সমাজেব অবর্তমানে দ্াবীব কোন প্রশ্নই 

উঠে না এবং ্বীরুতির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। 

র্ অশ্বিকাব কাহাবও দান বা দাক্ষিণ্য নহে। ইহা 
অধিকার হুইল ব্যক্তির আত্মসচেতন মান্রষেব দাবী--অপবেব প্রতি এবং বাষ্্রের 
সাসিরিকানের হানি! প্রতি । এই দাবীব লক্ষ্য হইল শ্রেষ্ঠ সত্তার সন্ধান । 

অধিকাব কাহাকে বলে । 



১১৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাত্্র পরিচয় 

এই সব দাবী দাওয়ার যৌক্তিকতা বিবেচন! করিয়া রাষ্র আইনসঙ্গত স্বীকৃতি 

দ্রানকরে। রাগ্্ীয় স্বীকৃতি লাভের ফলে দাবীগুলি অধিকার বলিয়া গণ্য হয়। 
এই স্বীকৃতির তাৎপধ ছুইটি (ক) ইহার ফলে দাবীগুলি সুনিশ্চিত এবং সুরক্ষিত 

(০) হয়, ইহারা সাধারণের সামগ্রী হইয়! উঠে; (খ) স্বীকৃতির 
রাষ্ীয় স্বীকৃতি অধিকারের অপর একটি অর্থ নির্বাচন । অসামাজিক দাবীগুলিকে 

০০ দমন করিয়া রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহায়ক শর্ত- 
গুলিকে মান্য করে । (রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সমষ্টিগত কল্যাণের আদর্শে অগ্রপ্রাণিত 

২দীবীই হইল বাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় “অধিকার? 1) 
-* অধিকারের একটি স্থান কাল নিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় তালিক! প্রস্তত করা সম্ভব 

নহে। এঁতিহাসিক পরিবেশের পটভূমিকায় ইহার বিচার 

অধিকার রা করিতে হইবে । চলমান জীবনে চিবন্তন অধিকার 

বলিয়া কিছু নাই । পুরাতন অধিকার সময়ের পরিবর্তনের 

ফলে অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে এবং স্বীকৃতি সাপেক্ষ নিত্যনৃতন দাবীর উদ্ভব 
হইতেছে । 

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ €019551559.6107) ০৫ [২121065 ) 2 

অধিকার প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর £ নৈতিক (790919]1 ) এবং আইনগত (16591 )। 

€নতিক অধিক।র বলিতে বুঝায় ব্যক্তির সেই সব দাবী দাওয়! যাহ] মানুষের 

বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমধিত। নীতিবোধই এই শ্রেণীর 
অধিকারের ভিত্তি। ইহা অমান্ত করিলে আইনতঃ কেহ 

শান্তি পায় না। বিবেকের নির্দেশে এবং জনমতের 

প্রভাবে নৈতিক অধিকারগুলি সংরক্ষিত হয়। সামাজিক নিন্দার ভয়ই ইহার 

সমর্থন, আইনের অনুশাসন নহে । 

উদাহরণ স্বকপ বলা যায়, বুদ্ধবয়সে পিতামাতার সাবালক সন্তানের নিকট হইতে 

সেবা যত্ব পাইবার নৈতিক অধিকার আছে। অনুরূপভাবে পিতামাতার নিকট হইতে 

' নাবালক সন্তানের শিক্ষা পাইবার অধিকারও টৈতিক অধিকার । 

যে সব দাবীর পশ্চাতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি রহিয়াছে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার 

বলা হয়। রাষ্ট্রের, সমর্থনের অর্থ এই যে রাষ্ট্র এইসব 
অধিকার রক্ষা করিবে, যেমন সম্পত্তির অধিকার । ইহা! 

আইনের সমর্থনপুষ্ট বলিয়। কেহ যদি তাহার সম্পত্তি হইতে 

বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র তাহার প্রতিকার করিবে। 

নৈতিক অধিকারের ভিত 
হ্যাক্সবোধ এবং সমাজ.চতন। । 

রাষ্্রশক্তির দ্বার সমধখিত 
দাখীই জাইনগত অধিকাব। 
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আইনগত অধিকার যে শুধু রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সমধিত, তাহাই নহে। তাহার 
পশ্চাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনমতের সমর্থন থাকে, যেমন জীবনের অধিকার । ইহা 

আইনের দ্বারা স্বীকৃত এবং টর্র্াান্টার কৃ ং নীতিবোধের দ্বারাও সমধিত | 

কারেব পাবন্পধিক সম্পর্ক। আবার নৈতিক দাবীগুলি কালক্রমে আইনসঙ্গত অধিকারে 

, পরিণত হয়। কর্ম পাইবাব অধিকাব বর্তমানে আমাদের 

দেশে নৈতিক দাবীমাত্র। আইনের সম্মান লাভ করিয়া অদুব ভবিষ্যতে ইহ1 বৈধ 
:অধিকার বাঁিয় গণ্য হইবে । 

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় আইনগত অধিকাবগ্রলিই নাগরিক অধিকাব বলিয়। 

অভিহিত। নাগরিক অধিকার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, 
নাগবিক অধিকাবেব ী তা যথা-পৌর অধিকাব, রাজনৈতিক অধিকাৰ এবং 

অর্থনৈতিক অধিকার | 

পৌব পা সামাজিক অধিকার বলিতে সেই সখ দ্াবীদাওষাগুলিকে বুঝায় যেগুলি 
রর ব্যতীত মান্ষষের সমাড্জীবন স্স্ত এবং সুন্দর হইতে 

(১) পৌব অধিকাৰ ট্রী তলা পারে না। অর্থাৎ সভ্য জীবন যাপনের পক্ষে অপবিহ্বার্ষ 

সুযোগ স্থবিধাগুলিই হইল পৌর সামাজিক অধিকার । 

মানুষের অন্তনিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশের জন্যই এগুলির প্রয়োজন । জীবন 

ধাবণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক 

অধিকারেব পধায়ে পডে । 

যে ক্ষমতাবলে নাগরিক রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায অংশ গ্রহণ করিতে পারে, 

তাহাকে বল! হয বাজনৈতিক অধিকার, যথা_ভোটদানের অধিকার, নির্বাচন 

প্রার্থী হইবার অধিকার, যোগ্যতান্ষযায়ী সরকারী চাকুরী 
(২) রাজনৈতিক অধিকার 77458) পাইবার অধিকার, আবেদনের অধিকার প্রভৃতি । এই সব 

অধিকার নাগরিককে বাজনৈতিক ব্যাপারে আপন প্রভাব 

প্রতিষ্ঠার স্থযোগ দান করে। ৃ 

সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের কোনবপ সীমারেখা টানা যায় না। 

এমন কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা উভয় পর্যায়েই 

পৌ এবং বাজটৈতিক অধি- পড়ে, যেমন স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার | ইহা 
কাবেব পাবল্পরক সম্বন্ধ । 

সভ্য জীবন যাপনের জন্য অপরিহাধ, আবার শাসন ব্যবস্থায় 

প্রভাব বিস্তাবের ইহাই প্রকুষ্ট পথ । 

উভয় অধিকাপেব মধ্যে পারম্পবিক নিভবশীলতাও অত্যন্ত স্রস্পষ্ট। পৌর 

অধিকারের অবর্তমানে ৰাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন । জীবনের নিরাপত্তা ক্ষু 
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হইলে ভোটাধিকার অবশ্ত মূল্যহীন হইয়া পডে। আবার রাজনৈতিক 
অধিকারের অবর্তমানে পৌর অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে না। নাগরিকগণের হস্তে 
শাসনক্ষমতা না থাকিলে, তাহাদের সামাজিক স্থযোগ স্থবিধ! লাভেব সম্ভ।বন! 

বিনষ্ট হয় । 

যে অধিকারের ফলে ন।গরিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাব জীবনের সদর্থ খুণ্িয়া 
পায় তাহাই হইল অর্থনৈতিক অধিকার | এই অধিকার 

বলিতে বুঝিতে হইবে কর্ণসংস্থানের অধিকার, জীবিকা 

নির্বাহের উপযোগী পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার, অভাব 

এবং অনিশ্চযতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবাব অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের 

অধিকার ইত্যাদি 1 

অর্থনৈতিক আকারের অভাবে রাজনৈতিক অর্ধিকারগুলি অস্তঃসাবশুন্য 
হইয়া পডে। উপবাসী ব্যক্তির নিকট ভোটাধিকারের কোন আকর্ষণ নাই । 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্্রব্যবস্থায এইগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয] 

হয। সোভিয়েট সংবিধানে কর্জসংস্কানের অধিকার 

স্বীকৃত হইয়াছে । ভারতীব শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের তালিকায অর্থনৈতিক 

দাবীগুলি স্থান পায় নাই। কিন্তু নিদেশাত্মক নীতিতে এগুলি ব্যাপকভাবে বধিত 

হইয়াছে । 

(৩) অর্থ ঠৈৈক অধিকাব 
(090201010 8187968) | 

ইহাব গুরুত্ব 

সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের তালিকা 0.49£ ০£ 01511 ৪150 
[১01101051 13151968 ) 52 

সামাজিক বা পৌর অধিকার 2 এই অধিকাবগুলি সামাজিক এই হিসাবে যে 

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ইহাদেরও পরিবর্তন ঘটে । সামাজিক অধিকার 

স্থিতিশীল নহে ধরিয়া! লইলেও, ব্যক্কি-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ তম 

বিকাশের জন্য কতগুলি অধিকার সব্ত্র অপরিহাধ পলিয়। 

বিবেচিত হয়। এই অধিকারগুলিকে মৌলিক বা প্রাথমিক হিসাবে গণ্য করা হয । 

অগ্রগণ্য এই সব সামাজিক অধিকারের তালিক] নিয়ে দেওয়া! হইল । 
+৫১) জীবন রক্ষার অধিকার (0২181)৮ ৮০ [465) £ ইহাই সব অধিকারেব মূল 

বা ভিত্তি স্বরূপ । জীবনের নিরাপত্তার অগাবে অপর সমস্ত অধিকাব অর্থহীন হইয়া 

পডে। এই অধিকার এবপ মূল্যবান যে আত্মরক্ষার্থে আততায়ীকে হত্য? কবিলেও, 
আইনের চক্ষে তাহ! অপরাধ বলিষা গণ্য হয না। আত্মহত্যাব প্রচেষ্টা জীবনেক 

নিরাপত্তাকে ক্ষুগ্র করে বলিয়।, ইহ দগুনীয় অপরাধ । 

বিভিন্ন মৌলিক অধিকার 
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২) ব্যক্তি স্বাধীনভার অধিকার 01176 0০ 72150781 11567605) £ এই 

অধিকার বলে নাগরিক দেশের অভ্যন্তরে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে । সরকারী 

কতৃপক্ষ যথেচ্ছভাবে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে বা আটক রাখিতে প।রিবে না এবং 

বন্দীকে বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে । জরুরী অবস্থায় রাষ্্রীয় 
নিরাপত্তার জন্য এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা হয়। 

(৩) সম্পত্তির অধিকার (২1876 0 65992: )৪ স্বোপাঞ্জিত সম্পত্তি 
প্রত্যেক নাগরিক ভোগ করিতে পারিবে । উত্তরাধিকারও বাঞ্থিত ব্যবস্থা বলিয়া 

স্বীকৃত হয়। সম্পত্তি আত্মপ্রকাশের অন্কতম উপায়। তবে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে 

রাষ্ট এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে । 

(৪) আইনের চক্ষে সমানাধিকার (121,000 02110552607 119.) হ 

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ নিবিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান | পক্ষপাতশুন্ত 
বিচারই গণতত্ত্রের প্রাণ । ধনী, নির্ধন, উচ্চছনীচ সকলের উপরেই আইন সমভাবে 

প্রযুক্ত হইবে । 

(৫) চুক্তির অধিকার (01200 0০175500990 06 009708০৮ ) : নাগরিক 

স্বইচ্ছায় অপর নাগরিকের সহিত লিখিত বা মৌখিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে 

এবং এই চুক্তির শর্ত উভয় পক্ষের উপর সমভাবে প্রযুক্ত হইবে । যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ প্রমাণিত হইবে, আদালত তাহার দণ্ড বিধান করিবে । তবে 

চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকার অবাধ নহে । সমাজের পক্ষে অহিতকর চুক্তি কখনই বৈধ 
হইতে পারে না। 

(৬) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (1২151)6 58901550 7,%01091698 01012) হ 

মান্য লইয়া ব্যবসার অধিকার কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বীকার কবে ন1।। দাস 

ব্যবসায় সবত্র নিন্দিত। বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রম দানের বব্যস্থ! 

আইনসিদ্ধ নহে । এমনকি মজুরী দিয়াও কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করন 

অবৈধ আচরণ বলিয়। গণ্য হয় । 

(৭) ধর্মের অধিকার (চ২1£1)0 0০ £:6118101)) £ নাগরিক তাহার রুচি এবং 

বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোন ধর্মমত গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারিবে । ধর্ম- 

নিরপেক্ষ রাজনীতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে । বতমান রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্জের 

আনুকৃল্য বা বিরোধিত]। করার পক্ষপাতী নহে । তবে ধর্মের নামে রাষ্ট্রবিরোধী বা 
সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্র তাহাতে আইনতঃ 

বাধ! দিবে। 
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(৮) মত প্রকাশের স্বার্থীনভা (01506 00 চা:5৪০100 ০ ঢস515551018 ) 2 

গণতান্ত্রিক রাষ্টে নাগরিক তাহার অভাব অভিযোগ প্রকাশের অধিকার ভোগ করে । 

প্রয়োজন বোধে সে সরকারের সমালোচনাও করিতে পারে । সরকারের শ্বরাচার 

রোধ করিবার জন্য এই অধিকার অপরিভার্ধ | 

মতামত প্রকাশের অধিকাব বলিতে ছুইটি জিনিষ বুঝায়-_-.বাকৃ-স্বাধীনতা। এবং 

মুদ্রোযন্ত্রের স্বাধীনতা । নাগরিক বক্তৃতার মাধ্যমে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে 
পারে, অথনা পত্রের সহায়ত।ধষ তাহার অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারে । 

সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্ততম প্রধান শর্ত। অধ্যাপক ল্যাস্কির 

মতে সরকারের সতিত সংবাদপর্ের মিলন সাধিত হইলে গণতান্ত্রিক শাসনের 
অবসান ভইবে । কিন্তু এই অধিকারও চরম নহে । অশ্লীল বা অপরের মানভানি- 

কর উত্তি আইনের চক্ষে অপরাপ । যে মতামতের দ্বার! হিংসাত্মক কাধের প্ররোচন। 

দেওয়া! হয়, অথব| রাষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব স্থষ্টি কর! হয়, তাহাও আইনের 

দ্বাব! নিবিন্দ । 

(৯) মিলিভ হওয়ার ব। সন্ভাসমিতি গঠন করিবার অধিকার (81170 05 
11:2500] 0 &৩৭০9০1:0101) )-_মান্ুষের সামাজিক প্রবৃত্তি নানা স্থেচ্ছাপ্রণো দিত 

সংগঠনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে । তাই সংঘ ব। সমিতি গঠনের অধিকার 

অবশ্ঠ স্বীকার্ধ। তবে রাগ্ীয় নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর সংঘ ব৷ প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ 

সাধনের অধিকার রাষ্ট্রের আছে । সম-মতাবলম্বী নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হইয়াই তাহাদের 

আদর্শকে কার্ধকরী কপ দান করিতে সমর্থ হয়। ব্লাজনৈতিক দল এইরূপ একটি 

সংগঠন, ইহার অভাবে গণতন্ত্র অচল হইয়া! পডে। 

(১০) অন্যান্য অধিকার- গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক আরও বহুবিধ অধিকার 

ভোগ করিয়া থাকে, যথা পরিবার গঠনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ভাষা ও 

সংস্কতি রক্ষার অধিকার প্রভৃতি । শেষোক্ত অধিকারটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য 

এবং বৈশিষ্ট রক্ষার পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় | 

রাজনৈতিক অধিকার (চ০116755] 7২181705 ) 

রাজনৈতিক অদ্িকারের ফলে নাগরিক সমষ্টিগত জীবনে আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠা 

করিতে সমর্থ হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নিয়লিখিত রাজনৈতিক অধিকার 

নাগরিকগণ ভোগ করিযা থাকে । 

(ক) ভোটাধিকার (81870 0০ ৮০০০) ভোটদানের ক্ষমতা বর্তমান 

যুগে নাগরিকের সর্বপ্রধান অধিকার বলিয়! বিবেচিত হয় । এই ক্ষমতা বলে 
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নাগরিক শাসন কার্ষে পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে । এই অধিকাঁরেব 

অভাবে নাগরিক শাসক শ্রেণীর কপাপাত্রে পরিণত হয 

০ বাজনৈতিক এবং তাহার দাবীদাওয়া সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয় । 
নির্দিষ্ট সময় অন্তব সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা শীসক- 

বর্গকে গণদাবী সম্বন্ধে" সচেতন করিবার একমাত্র কাষকবী পন্থা । তাই সার্বজনীন 

ভোটাধিকারকে গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে গণ্য কব] হয় । 

সার্বজনীন ভোটাধিকার €(001561581 ঢা817001)15০ ) বলিতে সকলেব 

ভোটদানের ক্ষমতা বুঝায় না। যাহার] অপ্রাপ্তবযস্ক, কোন দেশই তাহাদের ভোটাধি- 

কার স্বীকার করে না। তাই সার্বজনীন ভোটাধিক।র বলিতে কাযতঃ প্রাপ্তবধস্কেব 

সার্বজনীন ভোটাধিকাবেব ভোটাধিকার (00115657521 £১00]6 ঢাজ010196 ) ই 

অর্থ। বুঝায়। আবাব প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও বিদেশী, বিকত-মস্তিক্ক 

এবং গুরুতর অসদাচরণেব অপরাধে আদ্বালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে কোন রাষ্ট্রে 

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে দেও! হখ না। সার্বজনীন ভোটাধিকারের মালোচন। 

প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । 

সপক্ষে বুক্তি__(১) ভোটাধিকার নাগরিকেব জন্মগত অধিকার । তাহাকে 

এই অধিকার হইকে বঞ্চিত কবার অর্থ তাহব অস্তিত্বকে উপেক্ষা কৰা । শাসক 

নির্বাচনে যাহার কোন ভূমিকা! নাই, তাহার দাবী দাওয1 সহজেই অবহেলিত হয়। 

এই অবহেলা হইতে জনগণকে অব্যাহতি দিবার একমাত্র উপায় হইতেছে তাভাদেব 

ভোটাধিকার স্বীক।র করিয1 লওয়] | 

(২) ভোটাধিকারের অভাবে নাগরিক তাহার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে রাষ্ট্র 

কার্ষে প্রয়োগ করিতে পারে না। ইহার ফলে সমষ্টিগত জীবনের সম্বদ্ধির অস্তরাঘ 

উপস্থিত হয় । 

(৩) ভোটদানের ক্ষমতার অভাবে নাগরিক রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্যমহীন 

হইয়া]! পডে। এই উদ্মহীনত] তাহার স্ুনাগবিকতার আদর্শকে ব্যাহত করে । 

বিপক্ষে যুক্তি ধাহাবা সার্জনীন ভোটাধিকাবের বিরোধী তাহার বলেন 
ভোটাধিকার একটি পবিত্র দায়িত্ব । এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা যাহাব আছে, 

ভোটাধিকার শুধু তাহারই প্রাপ্য । মিল ভোটাধিকারেব জন্য কয়েকটি শর্তের 

উল্লেখ করিয়াছেন । 

(১) তভাভার মতে সার্বজনীন শিক্ষাই সার্বজনীন ভোটাধিকারের অপরিহাধ 

শর্ত হওযা উচিত। অশিক্ষিত নাগরিক বাষ্ট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যথার্থ শিক্ষা 

অভাবে সে বুদ্ধি বিবেচন। সহকারে ভোটদানে অসমর্থ । 
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মিলের এই যুক্তির বিপক্ষে বলা যায় যে অশিক্ষিত নাগরিক মাত্রেই অজ্ঞ বা 
নির্বোধ নহে। আক্ষরিক জ্ঞান না থাক সত্বেও বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী হওয়া 
ষায়। আকবর, শিবাজী প্রভৃণত প্রথিতযশ1 শাসকগণ যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেন 

নাই। কিন্তু শাসন দক্ষতার গুণে তাহাদের নাম ইতিহাসের পষ্ঠায় ব্বর্ণাক্ষরে' 
লিখিত আছে। 

তাহা ছাড়াও বলা যায় যে ভোটাধিকার দান শিক্ষাদানের অন্যতম উপায় । 

ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক রাজনীতি সম্বন্ধে সচেষ্ট হয় এবং স্বীয় চেষ্টায় রাজনৈতিক 

শিক্ষা লাভ করে। ইহাও অনস্বীকার্য যে একমাত্র সার্বজনীন ভোটাধিকারের 

ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকারই সার্জনীন শিক্ষার বিস্তারে তৎপর হন। অন্ত কোন 

সরকারের নিকট হইতে এনপ প্রয়োগ আশা কর। যায় ন1। 

(২) মিল কর প্রদানকে ভোটাধিকারের অন্ততম ভিত্তি বলিয়1 বর্ণনা করিয়াছেন । 

মিলের এইব্প মনোভাব অগণতান্ত্রিক বলিয়া বর্তমান যুগে গণ্য হয়। দারিদ্র্যের 
অজুহাতে ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত কর। অন্যায়। দরিন্দ ব্যক্তিও 

রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং সম্পদ বা করদানের সামর্থ্য 

ভোটাধিকারের বাঞ্চনীয় ভিত্তি হইতে পারে না। আধিক দৈন্ত যদি অযোগ্যতার 
লক্ষণ হয়, তাহা হইলে এই দেম্ত দূরীকরণে রাষ্ট্রের অগ্রণী হওয়া উচিত। 

নারীর ভোটাধিকার £ কেহ কেহ নারীগণকে ভোটাধিকার দানের ব্যাপারে 
বিরোধিতা করেন। তীহার1 বলেন টৈহিক ছুর্বলত। হেতু নারী পুরুষের উপর 

সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । তাহার ভোট সে পুরুষেরই পরামর্শে ব)বহার করিবে । অতএব 

তাহার ভোটাধিকার অর্থহীন । তাহাদের অপর একটি যুক্তি এই যে নারী দেশ 

রক্ষার ব্যাপারে অক্ষম বলিয়া শাসন কাধে অংশ গ্রহণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহার 

নাই। ইহা! ছাড়াও তাহারা আশঙ্কা! করেন যে রাজ- 

নীতিতে যোগদানের ফলে নারীর স্বভাবস্থলভ কোমলতা 

লুপ্ত হইবে এবং সাংসারিক শাস্তি বিনষ্ট হইবে । 

মিল উপরি-উক্ত যুক্তিসমূহকে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ বলা 
যায় যে ছুর্বল বলিয়াই ভোটাধিকারের প্রয়োজন নারীদেরই বেশী । এই অধিকার 
বলে তাহার কুশ।সনের কবল হইতে মুক্তি পাইবে । দ্বিতীয়তঃ পিতার পরামর্শে 

ভোট দিলেও পুত্রের অধিকার যদি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত ন] হয়, তাহ হইলে 

পুরুষের নির্দেশে পরিচালিত হওয়ার অজুহাতে নারীকে 

ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা কখনই যুক্তিসিদ্ধ 

হইতে পারে না । তৃতীয়তঃ দেশ রক্ষার কার্ষে বর্তমানে নারীগণ মোটেই পিছপা; 

বিপক্ষে যুক্তি 

বুক্তগুলির অসারতা প্রমাণ | 
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নহে। ধাত্রীবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা আহত সৈনিকের পরিচর্যা করে এবং প্রয়োজন 

বোধে অস্ত্রও ধারণ করে । চতুর্থতঃ তথাকথিত সাংসারিক শাস্তির থাতিরে সমাজের 

এক বৃহৎ অংশকে দাসত্বেব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখ! কোন মতেই কাম্য নহে। 

পর্রিশেষে বলা যায যে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের ফলে রাজনীতি 

ভেদনীতি পরিহার করিয়। উদ্বার এবং কল্যাণধর্মী হইয়া উঠিবে । 

খে) নির্বাচিত হইবার অধিকার (0180 ০০ ৮০ 1০০05 )3 শুধু 

নির্বাচন করিবার অধিকারও নহে, নির্বাচিত হইবার অধিকাবও নাগরিক ভোগ 

করে । গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিক নির্বাচন প্রার্থাও হইতে পারে। 

(গ) সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার (18৮ ০ 1১০10 006130 
0257০55 ) £-_-যোগ্যতা অন্রযায়ী সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার প্রত্যেক 

নাগরিকের আছে । শুধু মাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণেব ভিভ্তিতে কোন নাগরিককে সরকারী 
চাকুরি লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত কর1 গণতন্ত্র বিরুদ্ধ । 

€ঘ) আজি পেশ করিবার অধিকার (7২18৮ ০০ 7650100)2 এই 
অধিকার বলে নাগরিকগণ একক বা সমবেত ভাবে তাহাদের অভাব অদ্ি- 

যোগের প্রত্িকীর কল্পে আইনসভ। অথবা শাসন বিভাগের নিকট আবেদন 

করিতে পারে । 

(ড) অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার (06757 7011005] [২1815 ) 2 

উপব্রি-উক্ত অধিকার ছাডাও আরও কতকগুলি স্যোগ স্থবিধ নাগরিকগণ ভোগ 

করিয়। থাকে । এই সব অধিকার সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় পধায়েই পে, 

যেমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা সমিতি গঠনের অধিকার, বিদেশে থাকাকালীন 

নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবার অধিকার ইত্যাদি । 

নাগরিকের কর্তব্য (19065 0৫1 01612617511 ) 

অপরের জন্ত কিছু কবিবার অথবা অন্ের স্বার্থে কোন কিছু হইতে বিরত 

থাকিবার দাধিত্বই হইল কর্তব্য । অধিকার হইল ব্যক্তির প্রাপ্য সুযোগ স্থবিধ!। 

ইহার বিনিময়ে ব্যক্তির যাহ] দেয়, তাহাই হইল কর্তব্য। 

অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে উপভোগের এবং কতব্যের 

মধ্যে ত্যাগের ভাব বতমান । 

কর্তব্য তুই জাভীয়- নৈতিক (10:51 ) এবং আইনগত (12881 )। 

নাগরিক যে দায়িত্ব বিবেকের নির্দেশে অথবা সামাজিক মূল্যবোধের প্রেরণায় 

কর্তব্য বলিতে কি বুঝা 
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পালন করিয়া থাকে, তাহাই নৈতিক কর্তব্য । ইহ! পালন ন1 করিলে রাষ্ট্রের 

আদালত দণ্ড বিধান করে না। বৃদ্ধ অথবা অক্ষম পিতা! 

যে দাত্রিত্বের তিত্তি ব্যক্তর মাতার €সবা কর] সমর্থ সন্তানের নৈতিক কর্তব্য । এই 
বিবেক বা সমাজ মূল্যবোধ, 

তাহাই নৈতিক কর্তব্য। কতব্য যদি সে পালন না করে, তাহ! হইলে সে অবশ্যই 

সম।জ কর্তৃক নিন্দিত হইবে । 

আর দাকিত্ব যখন আইনের দ্বার নিদিষ্ট হয় এবং দায়িত্ব অবহেলার দরুণ 
শান্তি ভোগ করিতে হয়, তখন তাহাকে বলা হয় আইন- 

গা ০ গত কর্তব্য । রাষ্-নিন্দিষ্ট কর প্রদান কর! নাগরিকের 

আইনগত কর্তব্য। আইনগত কর্তব্য । এই কর্তব্য পালন না করা আইনত: 
দণ্ডনীয় অপরাধ । 

এই ছুই শ্রেণীর কঠব্যের মধ্যে সুষ্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নহে। এক দেশে 

ডিক 4 না হি নৈতিক দায়িত্ব অন্য দেশে তাহাই আবার বাধ্যতামূলক 

কতব্যেব মধ্যে হ্ম্পষ্ট পার্থক্য আইনগত কর্তব্য । যেমন ভোটদান ভারতবর্ষে নৈতিক 

বিজয়া রহঃ দায়িত্ব, কিন্তু বেলজিয়ামে তাহাকে আইনের দ্বার! 
বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে । 

তাহা ছাডা আইনগত কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীতিবোধের দ্বারা সমথিত । 

অপবের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করা__ইহা আইন এবং নীতিবিজ্ঞান উভয়ের দ্বারাই 

নিদ্িষ্টছঈ তবে কোন কোন ক্ষেত্রে (নতিক এবং আইনগত 

উদ 85 কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা 
বরোধও দেখ যায়। 

যায় যে রাস্ত্রীয় অনুশাসন মান্য করা নাগরিকের আইনগত 

কতব্য । কিন্তু অত্যাচারী সরকারের অন্যায় আদর্শ অমান্য কর। নাগরিকের ধর্ম__ 

তাহার নৈতিক দায়িত্ব । 

- নাগরিকের বিভিজ্জ প্রকার কর্তব্য (10166615170 15545 ০ [080165 ০1 ঞ 
০10612610 ) £ 

রাষ্ট নাগরিক অধিকারের উৎস এবং রক্ষক। রাষ্ট্র না থাকিলে ব্যক্তির অধিকার 

) অনিশ্চিত এবং অসংরক্ষিত হইয়া পডিত। তাই রাষ্ট্র 

চিনিসির্ নিক রহ ব্যবস্থার প্রতি ন|গরিকের দায়িত্ব অসীম, রাষ্ট্রের প্রতি 

নাগরিকের কর্তব্য নিম্নরূপ 

(১) আন্ুগতত (41156505592 নাগরিকের সরব্প্রধান কর্তব্য হইল 

রাষ্ট্রে প্রতি অকুগ্ আম্গত্য স্বীকার করা। এই আহম্গত্যের অর্থ রাষ্ীয় আদর্শের 

প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, রাদ্ত্রীয় কার্ষে সব্তোভাবে সাহায্য কর], অন্যায়ের প্রতিকার এবং, 
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অন্যায়কারীর গ্রেপ্তারে সরকারের সহযোগিতা করা এবং সবোপরি দেশ রক্ষার্থে 

আত্মদান করিতে প্রস্তত থাক] | 

(২) আইন মান্য করিয়া চলা (07১০৭157,০5 1০ 7.8) 3 রাষ্ট্রে আদর্শ বা 
ইচ্ছা? আইনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় । আইনের ছ্বাবাই বাষ্ট খ্যক্তি-স্বাধীনত। রক্ষা 

করে এবং স্বাধীনতার নৃতন ক্ষেত্র রচনা করে । অতএব প্রত্যেক নাগবিকের কত্তব্য 

আইনাগুগ জীবন যাপন করা । তাই বলিয়া আইন মাতেই কাম্য ব। গ্রহণযোগ্য 

নহে। অন্যায় আইন অমান্য করিযাই নাগরিক তাহার কর্তব্যঙ্ঞাোনেব পরিচয় 

দান করে। 

(৩) কর প্রধান (29251706736 0 09255 )৪ শাসনযস্ত্রকে সচল অবস্থায় 

রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন । এই অর্থ সংগৃহীত হয় জনগণের উপর কব ধায করিযা। 

নাগরিকগণ যদি এই কর বা রাজস্ব দানে অসম্মত হয় অথবা ইহ] হইতে অন্য।য় ভাবে 

অব্যাহতি লাভেব চেষ্টা করে, তাহ] হইলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যাহত হইবে । 

(৪) সততার সহিত ভোটাধিকাঁরের ব্যবহার (77976950 চ:7515৩ ০৫ 
06 ঢ1:8101015০ ) 2 ভোটদান শাগরিকের শুধু অধিকার নহে, হহ। তাহার অন্যতম 

পবিত্র দাযিত্ব। এই অধিকারেব যথার্থ প্রয়েগের উপগ্রেই শ।সন যন্ত্রের উৎকর্ষ নিতর 

করে । স্থতবাং নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে ব্যক্তিগত, দলগত অথব। সম্প্রাদায়গত 

প্রভাব মুক্ত হইয়া! সততা এবং স্বিবেচনা সহ্কাবে এই অধিকার প্রয়োগ করা । 

বাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কততব্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত কর সম্ভব নহে। 

ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ুপ্ন হইলেও সর্বতোভাবে সরকারের সহযোগিতা করা নাগরিকতার 

ধর্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লাভের আশা না থাকিলেও নাগরিকের জুরীর কার্ষে 

যোগদান কর। এবং আধিক ক্ষতির সম্ভাবন। সত্বেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহাবজীবির বিচারকের 

পদ গ্রহণে সম্মত হওয়। কতব্য | 

নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের সদস্য নহে। সে আবার পবিবারেব সহিত অচ্ছেছ্য 
সম্পর্কে আবদ্ধ। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই মাত, প্লিত। এবং পরিবারের অন্যান্য 

আত্মীয়ের স্মেহ, মমত1 এবং ত্যাগ স্বীকারের ফলেই শিশু 

বর্ধিত হয় এবং কালক্রমে বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশের 

সাম্য অজন করে। সামাজিক রীতিনীতি, এবং 

সংস্কৃতির সন্ধ।ন পরিবারই তাহাকে দিষ। থাকে । এক কথায়, পরিবারেব অকপণ 

দানেব ফলেই অসহায় শিশু দেহ ও মনের সামগ্রিক বিকাশ লাভ করে। তাই 

পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করা নাগরিকের পবিত্র ধর্ম। যে পরিবারের সদশ্তগণ 

পারস্পরিক দারিত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং কর্তব্য পালনে তৎপর, তাহাই সুস্থ এবং 

পবিবারেব প্রণ্ত 

নাগরিকেব কতবয। 



১২৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাত্্র পরিচয় 

আদর্শ পরিবার । এইরূপ নিবিভ পারিবারিক ঝক্ষ-ব্যক্তি-জী বনকে পুর্ণত1 দান করে 

এবং সামাজিক সংহতি বিধানে সহায়তা করে । 

পরিবার ছাভাও বুহত্তর সমাজের প্রতি নাগরিকের কতব্য রহিয়াছে । ব্যক্তি এবং 

পারিবারিক জীবনের অসম্পূর্ণতাকে সমাজ পূর্ণ করে । সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি-সত্তার 
পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হ্য। ব্যক্তির বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিয়া 

সমাজ ব্যক্তিকে অপরিশেধ্য খণে আবদ্ধ করিয়াছে । 
সমাজের প্রতি 
সাগরিকেরীঅক্বা। স্থতরাং সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অকুছ শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর! 

নাগর্রিকেব কর্তব্য । সামাজিক অনুশাসনগুলি মান্য করিয়া 

নাগরিক সমাজের প্রতি আন্তগত্য প্রকাশ করে । প্রতিবেশীব প্রতি সহান্তভূতি, নিজ 

গ্রাম বা সহবের উন্নতিকল্লে যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প, সমষ্টিগত সম্পদ সম্বন্ধে 

সচেতনতা, সর্ববিধ অন্ঠাধ এবং অনাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব ইত্যাদিই 

হইল সমাজের প্রতি নাগরিকের খণ পরিশোধেব উপায। সমাজ-কল্যাণে সাধ্যমত 

সহায়ত! কবিয়৷ নাগরিক আত্মোন্নতিপ্ন পথ প্রস্তত করে । 

“অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক ( 2.6190018 1০৮52612. চ.151)05 

0 1705101295 ) £ 

পারম্পরিক স্বীকৃত দাবী দাওয়াই অধিকার নাঘে অভিহিত । দায়িত্ব পালনের 

প্রতিশ্ররতি দিয়াই ব্যক্তি আপন দাবী আদায় করিতে 
পািত্ব পালন অধিকার- 
ভোগের অপরিহায শত । পারে । অর্থাৎ অধিকারের মধ্যেই কত্তব্যের ধারণ! নিহিত 

রহিয়াছে । অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়রূপ | 

(৯) আমাব যাহ অধিকার, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই 

আমার অধিকাৰ অন্টেক হইল অন্তের কর্তব্য । অপর সকলে এই দায়িত্ব পালনে 

০5540500458 অন্বীকৃত হইলে, আমার অধিকার অর্থহীন হইয়া পডে । 

আমারও স্মরণ রাখা উচিত যে অধিকার আমার একক সামগ্রী নহে । অপর 

(২) সকলেও অন্রূপ স্থযোগ স্থবিধাব অধিকারী । অপরের 
আমার কর্তব্য অন্টের স্তায্য সম"'অধিকারের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিয়াই আমি আমার 
দাবীর প্রতি শ্রষ্ধাবান হুওয়। অধিকারের স্বীকৃতি আদায় কবিতে পারি। 

সমাজের সদন্ত ভিসাবে আমি অধিকার লাভ করি । তাই এই শমাজের উন্নতি 

চি কল্পে আমার দায়িত্ব রহিয়াছে । অধিকার বলিতে ব্যক্তিত্ব 

সামাজিক কল্যাণের দিকে বিকাশের উপযোগী স্রযোগ স্থবিধ1 বুঝায় । আমার কর্তব্য 

ই হইল এই সব যোগ ছবির এ সাহা রা বাছা 
ফলে সমাজ-জীবন সমৃদ্ধ হয়। 
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আমার অধিকার রাষ্ট্রে উপরও কর্তব্য আরোপ করে। ব্যক্তি-অধিকারকে 

(৪ ্বীকাব করিয়া এবং তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াই 
রাষ্ট্রের কর্তব্য আমার বাষ্ট্ী ব্যক্তির আনুগত্য দাবী কবিতে পারে । তাই ব্যক্তি- 

উজার নজর অধিকার রক্ষা কব রাষ্ট্রে কর্তব্য । যে স্ষেচ্ছাচারী বাষ্ট 
ব্যক্তিত্বের দাবীকে উপেক্ষা কবে তাহ] নাগবিকেব শ্বেচ্ছাপ্রণোদ্দিত আন্তগত্য লাভ 

করিতে পারে না। 

(€) বাট আমার অধিকারের রক্ষক খলিয়া আমাব কতব্য 

রাষ্ট্র রক্ষার্থে তৎপর হওযা এই রাষ্ট্রেব আগুগত্য স্বীকার করা এবং রাষ্র-কল্যাণে 
আমাব কর্তব্য। 

তত্পর হওয]। 

॥ সারাংশ ॥ 

ব্যক্তিত্বেৰ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশেব জন্য অপরিহাষ স্বযোগ স্তবিধাগুলিই অধিকার 

নামে অভিহিত । সমাজবদ্ধ মান্তষেব পারস্পবিক দাবী দাওয়। যখন রাষ্ট্র কতৃক স্বীকৃত 

এবং সংবক্ষিত হয, তখন তান্াকে বলা হয় অধিকাব। অধিক সমাজ হইতে 

উদ্ভৃত। সমাজ জীবন সদা পবিবর্তনশীল। অধিকারও তাই স্থিতিশীল হইতে 
পাবে না। 

অধিকাব ই শ্রেশীব--নৈতিক এবং আইনগত । ষে অধিকাব ব্যক্তির বিবেক এখং 

সমাজেব নীতিবোবের দ্বাব। সমথিত, তাহা নৈতিক অধিকার বলিয়। গণ্য হয। আর 

“ অধিকাব আইনেব দ্ধর। স্বীকৃত এবং বাষ্শক্তির ছাব! সংবক্ষিত, তাভাকে বল] হয 

আইনগত অধিকার । 

শাগরিক অধিকাবেব তিনটি বপ £ সামাজিক, বাজনৈতিক এব অর্থনৈতিক 

সামাজিক অধিকাব ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, রাজনৈতিক 

অরধিকাব বলে নাগবিক শাসন-ব্যবস্থায অংশ গ্রহণ কবিতে পাবে এবং অর্থ নৈতিক 

অধিকার ব্যক্তিকে অভাব এবং অনিশ্চষতার হাত হইতে অব্যটাভতি দান কবে । 

জীবশেব অবিকাব, সম্পত্তিব অরিকাব, চুঙ্ফ্বদ্ধ হইবাব অধিকাব, ব্যক্তিগত 

স্বাধীণতাব অধিকাব, বসবাস এবং ধেশেব সবত্র বিচবণের অধিকার, ভাষা এবং 

সংস্কৃতির অধিকাব, সংঘবদ্ধ হইবাব অধিকাব, মতামত প্রকাশের অধ্ধিকাব-_এই গুলিই 

হইল উল্লেখযোগ্য সামাজিক বা! পৌব অধিকার । 
.. বাজনৈতিক অধিকাবগুলিব মধ্যে ভোটাধিকাব হইল সর্বাপেক্ষ। মূল্যবান । 

প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকাব আধুনিক গণতন্ত্রে শ্বীরুত। সাবজনীন 
ভোটাধিকার না থাকিলে সর্বপাধারণেব কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। অনেকে 
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ভোটাধিকারের জন্য যোগ্যতার নির্দেশ করেন । ভোটাধিকারের শর্ত হিসাবে মিল 

শিক্ষা, করদান প্রভৃতি যোগ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন । নারীর ভোটাধিকার সম্বন্ধেও 

মত বিরোধ দেখা যায়। 

অন্ান্ত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অধিকার হইল নির্বাচিত হইবার অধিকার, আজি 
পেশ করিবার অধিকার এবং সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার । 

অধিকারের বিনিময়ে নাগরিকের যাহ। করণীয় তাহাই কর্তব্য বলিয়৷ অভিহিত 

হয়। যেদায়িত্ব ব্যক্তি বিবেকের নির্দেশে অথবা সামাজিক নিন্দার ভয়ে পালন করে, 

তাহ1 নৈতিক কর্তব্য । আর রাস্ত্রীয় আইন যে দায়িত্ব পালনে নাগরিককে বাধ্য করে, 

তাহাকে বল হয় আইনগত কর্তব্য । 

নাগরিক কর্তব্য বুবিধ | পরিবার, সমাজ এবং ব্রার ব্যক্তি-জীবনকে সার্থকতা 

দান করে বলিয়! ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিই নাগরিকের কর্তব্য রহিযাছে। রাষ্ট্রের 

প্রতি নাগরিকের কর্তব্য হইল-_আন্গত্য প্রদর্শন, আইনান্মোদিত জীবন ধাপন, 

নিয়মিত কর দান এবং সততার সহিত ভোটাধিকারের প্রয়োগ । 

অধিকার এবং কত্ব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জডিত, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা 

প্রত্যেকের কর্তব্য | রাষ্ট্রে কতব্য অধিকার রক্ষা করা। নাগরিকের কর্তব্য রাষ্ট্রে 

প্রতি অন্তগত থাকা । সমাজ হইতেই অধিকারের উদ্ভব হয বলিয়া ব্যক্তির পবিজ্ঞ 

দাযিত্ব হইল সমাজ-কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপন অধিকার প্রয়োগ কর। | 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 

].1709956 [8121068, 10880170818] 090৮987) (1) 01] 00. 2০11095] 00180058900 

(11) 179£9%] ৯200. 11015] চ10068, 

অধিকাবের সংজ্ঞা কি ? সামাজিক এবং বাজনৈতিক অধিকাবের মধ্যে এবং আইনগত ও 

নৈতিক অধিকাবের মধ্যে পার্থক্য নিঞ্চপণ কর। [ পৃষ্ঠা ৯১৫-১১৭ ] 

10৮ 279 009 15088709286] [1508 %00. 06108 ০0 9) 081128)0. 1) 8 1000:0177 9686৮? 

আধুনিক বাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্যকিকি? [পৃষ্ঠা ১১৮-১২০ ও ১২৪-১২৪ ] 

$110168 17010] 00.065'১-৮1001110 006 91£1019081008 01 01018 90569200000, 

“অধিকারেব মধ্যে কর্তব্য নিহত আছে”"--এই উক্তির তাৎপথ ব্যাখ্যা! কর। 
[ পৃষ্ঠ ১২৬-১২৭ ] 



দাগ আধাতায় 

আইন ও স্বাধীনতা 
(12৬7 2100 1:1১96165) 

+আইনের প্রকৃতি ( িও০০12 01 1,৪৬৮) 3 সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য শর্ত 

হইল বিধিনিষেধ । সমাজে বাস করিতে হইলে কতগুলি 

সাধারণ নিময় কানন প্রত্যেকেই পালন করিতে হয়। 

অর্থাৎ সকলকে একত্র বসবাসের স্থযোগ দিবার জন্ত 

প্রত্যেকের অবাধ আচরণকে সংযত করিতে হয়। এই সংযম বা শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠাই 

হইল সামাজিক অন্থশাসনের লক্ষ্য | গ্রত্যেক সংঘ ব1 প্রতিষ্ঠান এইরূপ কতকগুলি 

নিয়ম বা অন্রুশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় । - 

“রাষ্ও একটি সংঘ” | ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কতকগুলি 

নিয়ম প্রবর্তন করে । এই নিয়ম যে লজ্ঘন করে তাহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। 

এই সব রাষ্্রস্থষ্ট নিয়ম কান্ধনকেই বলা হয় আইন। 

রা টা সার্বভৌমের সমর্থনই আইনকে অন্থান্ত সামাজিক অন্ছশাসন 

হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে । আইন সর্জনীন। রাষ্ট্রের 

অন্তর্গত সকলের বাহক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত । 

বিখ্যাত ইংবাজ লেখক অষ্টিন আইনকে সার্বভৌমের নির্দেশ বলিয়। অভিহিত 

করিয়াছেন । অষ্টিনের বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়। স্যার হেনরী মেইন বলেন যে 

আইন সার্ভৌমের ছ্বার1 হষ্ট নহে, বিবত্তনের ফলেই 

আইনের উদ্ভব হইয়।ছে। প্রাচীন সমাজে সার্বভৌমের 

স্থান ছিল না। প্রথা এবং রীতি নীতিই ছিল তৎকালীন সমাজ-জীবনের ভিত্ভি। 

বিধি নিষেধ হইল 
সমাজ-জ'বনের ভিত্তি । 

আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা 

(আধুনিক কালেও ব্যক্তি-জীবন প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় এই সব সামাজিক প্রথা এবং 

লোকাচারের ছ্বার11) 

উপরি-উক্ত দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় সাধন করিয়া উইলসন বলেন, 

«আইন হইল সমাজের প্রচলিত চিন্তা এবং অভ্যাসের সেই 

জি আধুনিক অংশ যাহা! আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হইয়। সুস্পষ্ট বিধিতে 

পরিণত ভইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্্রশক্তির পৃ 

সমর্থন রহিয়াছে ।” ঃ 

উইললন প্রদত্ত সংজ্ঞায় সামাজিক প্রথা এবং লোকাচারের মূল্য এবং সার্বভৌমের 

সমর্থনের তাৎপর্য শ্বীকৃত হইয়াছে । 
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বিখ্যাত আইনবিজ্ঞানী হল্যাণ্ড আইনের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে 

আইনের আসল প্রকৃতি সুস্পষ্ট ভাবে বধিত হইয়াছে । তাহার মতে “আইন হইল 

সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের ছ।র। প্রযুক্ত মাস্ষের বাহিক আচরণ সম্পফিত নিয়ম ।”” অর্থাৎ 
আইন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমের দ্বারা প্রযুক্ত এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির বাহিক 
আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। 

আইনের উস (5০:০2 011,2৬7) 2 

প্রথা (5856910) £ লোকাচারই হইল আইনের আদি উৎস। প্রাচীনকালে 

(১) প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতেই সমাজ-জীবন পরিচালিত হইত । 

প্রথা আইনের প্রাচীনতম তখন রাষ্ট্র বা সরকার বলিয়া কিছুই ছিল না। প্রতিষ্ঠিত 
প্রণয়নে প্রথার প্রভাব রীতি নীতিই তখন পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিত । 

ডিস বর্তমানেও প্রথা আমাদের সমাজ জীবনের বৃহৎ অংশ 
ুড়িযা আছে । আর যাহাকে আমরা এখন আইন বলিয়! গ্রহণ করি তাহা অতীতের 

লোকাচারেরই বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক রূপ । 

(২) ধর্ম (২০118100 ) 5 অতীতে আইন ছিল প্রথাগত 

প্রাচীন সমাজে ধর্মীয় অন্ু- বিধান এবং প্রথাগত বিধানই ছিল ধর্মের অনুশাসন | 
শাসনই ছিল আউন। 
বর্তমানেও দেখা যায় যে ধর্মের ধর্মীয় বিধি তখন সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করিত এবং 

উৎ্দ হইতে সৃষ্ট আইনের পুরোহিত সমাজের শিরোমণি হিসাবে সম্মান বা প্রতিপত্ভির 

নিন অধিকারী ছিলেন । ধর্মীয় অনুশাসন গুলি কালক্রমে আইনে 

পরিণতি লাভ করে। 

বিচারকের বাক্স (0510121] 19201510915 )৪ বিচারকেরাও অনেক সময় 

বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া নৃতন আইনের সৃষ্টি করেন। প্রচলিত আইনকে কোন 

(৩) একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য বিচারক তাহার 

প্রাচীন কালে বিচারের রায় ব্যাখ্য। করিয়া! থাকেন । এই ব্যাখ্যার ফলে অনেক সময় 

9 আইনের অর্থ পরিবন্তিত হয় । ইহা? নূতন আইন প্রণয়নের 

হুইতে আইনের হষ্টি হয়। সামিল। বিশেষক্ষেত্রে প্রদত্ত রায় পরবর্তীকালে অনুরূপ 

! বিবোধের নিষ্পত্তির ব্যাপারে আইন বলিয়! গণ্য হয়। 

ম্যায়বোৌধ (54165) £ ন্তায়বোধও আইনের উৎস। প্রচলিত আইন 

মি অন্রসাঁরে কোন বিরোধের ন্যায় মীমাংসা সম্ভব না হইলে, 

স্তায়ষোধ হইতে আইনের শ্্টি বিচারক ব্যক্তিগত বিবেক এবং মূল্যবোধের নির্দেশে রায় 

দান করেন। 



আইন ও স্বাধীনতা ১৩১ 

পগ্ডিতব্যক্তিগণের ছাষ্য (5০1575650 05010)61051165) 2 বিখ্যাত আইন- 

(৫) বিদ্গণের ভাষ্য বা টীকা আইনের একটি উৎ্পতিস্থল। 
বিশেষজ্ঞদের রচনাও নুতন ত্ ₹ আইল রারিলিত নাকে প্রচলিত প্রথা এবং আইনের উপর তাহাদের তি এবং 

যুক্তিসিদ্ধ অভিমত অনুসারে বিচারক অনেক ক্ষেত্রে তাহার 

সিদ্ধান্ত স্থির করেন। ইংলগ্ডের ব্লাকষ্টোন এবং ভারতের মন্ু প্রভৃতির নাম এই 

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

আনুষ্ঠানিক আইন প্রণয়ন (€1001010081 1,26151910016 ) 2 আধুনিক কালে 

(৬) আইন সভাই প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন কর্সিয। থকে । 
আইন ভাই আধুনিক কালে পপ্সিবতিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আইনসভ! 
আইেব প্রধানতম উৎপত্তিস্থল 

পুরাতন আইন বাতিল করিয়। নূতন অইন রচন] করে । 

সমাজের আচার ব্যবহার এবং ন্যায় অন্তায়েব ধারণ! বা মুল্যখোধই আনুষ্ঠানিকভাবে 

স্বীকৃত হইয়। গৃহীত বিধিতে পরিণত হয় । 

উইলসন আইনের ব্রমবিকাশের ধার] স্বন্দবভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি 

বলেন-__পপ্রথা আইনের প্রাচীনতম উত্স এবং সমসামগ্ষিক উপাদান হিসাবে ধর্মও 

অন্তরূপ গুরুত্বপূর্ণ; আদিতে এই দুইটি উপাদ।ন ছিল অভিন্ন । বিচারকের রায় এবং 
হ্যায়বোধ স্তপ্রাচীন কাল হইতেই আইনের উৎপত্তিস্থল হিসাবে স্বীকৃত । 

, আহ্ুষ্ঠানিক পদ্ধতি এবং ভাম্তকারের রচন! উন্নততর সভ্যতার অপেক্ষায় ছিল ।”% 
বেবেল 

“আইন ও নীতি €12৬5 8100 11001581165 ) 9 

নিদ্িষ্টতা, ব্যাপকতা এবং প্রয়োগপদ্ধতি--এই তিন দ্দিক দিয়া আইন নীতি 

হইতে স্বতত্ত্র। 

আইন স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট । আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করিবার জন্য নির্দিষ্ট 

রি কর্তৃপক্ষ আছে। কিন্ত নীতি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট, কোন 

আইন এবং নীতির মধ্যে বিষয়ে সমাজের নৈতিক অভিমত কি, তাহ সঠিকভাবে 

16578 নির্ধারণ কর] সম্ভব নহে । সতীদাহ প্রথা অবৈধ ঘোষিত 
আইন অধিকতর সুস্পষ্ট | 

হইবার পূর্বে এ বিষয়ে তৎকালীন সমাজের নীতিবোধ 

কিরূপ ছিল তাহা নিভূর্লভাবে নিরূপণ করা শক্ত। নৈতিকতা বিচারের মাপকাঠি 
সকলের একরূপ নহে । একজনের বিচারে যাহ। অন্যায়, অন্তের বিবেচনায় তাহ] 

নীতিসম্মত | 

আইন ও নীতির বিষয়বস্ত পৃথক, মানুষের বান্িক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করাই 
আইনের উদ্দেশ । মনের চিন্তা সংঘত করিবার শক্তি আইনের নাই। কিন্তু 



১৩২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

নীতি চিস্ত| এবং কর্ম উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ নীতির পরিধি আইনের 

রঃ তুলনায় ব্যাপকতর । পরম্বাপহরণ অবৈধ এবং অন্যায় । 

নীতি আইন অপেক্ষা ব্যাপক কিন্তু অপহরণের অভিলাষ নীতি-বিরুদ্ধ হইলেও বে-আইনী 
নহে । অবশ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধীর 

অভিপ্রায় অনুসারে অপরাধের গুরুত্ব নির্ধারণ করেন । 

আইন রাষ্্রশক্তির দ্বার! সমধিত, বলপ্রয়োগের দ্বার! রাষ্ট্র আইনের প্রতি জনগণের 

আন্গত্য প্রতিষ্ঠা করে | অপরপক্ষে নৈতিক অন্ুশীসনের 

উড ভত আইন ও প্রয়োগকর্তা সমাজ । ৫নতিক নিয়ম যে লজ্ঘন করে তাহাকে 

নীতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে বিবেকের দংশন এবং সমাজের ঘ্বণা সহা করিতে হয় । 

আইন রচিত হয় বাস্তব স্থবিধা অন্থবিধাব্ন কথা চিস্তা করিয়া । নিরাপত্তাই 
(৪) হইল বাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 

রে জাতে নীতিবিরুদ্ধ কার্ধও বাঞ্ছিত বলিয়া! বিবেচিত হয় । কিন্তু 
সাপেক্ষ । লাভ ক্ষতির ধারণা নীতিবোধকে প্রভাবিত করে না । 

এই কারণে দেখা! যায়, যাহা অবৈধ, তাহা সব সময় অন্যায় নহে এবং যাহাই 

তাই আইনের চক্ষে যাহা! আইন-অন্ুমোদিত, তাহাই নীতিসম্পন্ন নহে। রাস্তার 
'পরাধ, নীতির দৃষ্টিতে তাহা ডানদিকে গাড়ী চালান অবৈধ আচরণ, কিন্তু ইহার সহিত 
অন্যায় নাও হইতে পারে। 
রানি কাজা উমর নীতির কোন সম্পর্ক নাই। আবার আইন-অনুমোদিত 

করে না, আইন তাহা! অন্ু- বহুপ্রকার আমোদ প্রমোদ নিশ্চিতরূপে নীতি বিগহিত | 

টিবি রহিত গা আইনগত ধারণ! এবং নৈতিক চেতনা মূলতঃ ভিন্ন, সব . 
সময় ইহাদের সমন্বয় সাধন করা যায় না। 

জারা রর আইন এবং নীতির মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার না 

সম্পর্ক । করিয়াও বলা যায় যে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যস্ত 

ঘনিষ্ঠ। 

আইন ও নীতির উদ্দেষ্ঠ « আইন এবং নীতি উভয়েরই লক্ষ্য এমন একটি সুস্থ 
মূলতঃ অভিন্ন। সামাজিক পরিবেশ রচনা কর1, যেখানে মন্তয্যাত্বের সুমহান 

সম্ভাবন। সার্থক হইতে পারে । 

আইন অপেক্ষাকৃত স্থল হাতিয়ার; বহিরাচরণ সংযত করিলেও ইহা মানসিক 

পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না । আইনের এই ফাক 

নীতিবোধ পূরণ করে । আইনের আদেশ মনকে প্রভাবিত 

করে না। কিন্তু নীতির আবেদন মর্ম্পর্শা। আইন এবং নীতি এই দুয়ের একত্র 

সই বেশ শ্রেষ্ঠ সমাজ-জীবনের সুচনা করে । 

নীতি আইনের পরিপূরক 
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আইন সামাজিক মূল্যবোধের দর্পণ, অর্থাৎ সমাজের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার ভিত্তিতেই 

নৈতিক ধ্যান ধারণ। আইন আইন রচিত হয়। শ্চনাতে আইন ও নীতি ছিল 

5 প্রভাবক অভিন্ন। বর্তমানেও মানুষের বিশ্বাস এবং ন্যায়-অন্যায়ের 

ধারণা আইনের বিষয়বস্ত নির্ধারণ করে । 
আইন যখন সমাজের নীতিবোধের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়” তখন তাহা সহজেই 

আইনের যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। আর আইন যখন মানুষের 

সমাজেব নীতিবোধেব উপর নীতিষ্ঞানকে আঘাত করে, তখন তাহ। জনপ্রিয়তা হারায় 

০ এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আন্ুগত্যলাভে বঞ্চিত হয়। অনেক 
সময় এইরূপ আইনকে বাতিল করিয়1 দিতে রাষ্ট বাধ্য হয় । 

আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় আইন এবং নীতিবোধের ব্যবধান অন্তহিত হয় | নীতিজ্ঞান 

আইন ও নীতি পরম্পব আইনের প্রতি অকুণ্$ আন্ষগত্যদানে ব্যক্তিকে প্রণোদিত 
নির্ভরশীল । করিয়। আইনের পথ স্থগম করে । আইনও নীতির 

নির্দেশে রচিত হইয়া! তাহাকে স্পষ্ট রূপ দান করে এবং 

তাহার বাধ্যতামূলক প্রয়োগ সম্ভব করিয়া তুলে । 
স্বাধীনতা ([.1১6765) £ স্বাধীনতার ধারণা সাধারণভাবে নেতিমূলক, ইহার 

দ্বার! বন্ধনমুক্তি বা নিযস্ত্রণের অভাব বুঝায় । অর্থাৎ ব্যক্তির অবাধ আচরণের 

অবকাশই স্বাধীনতা বলিয়। গণ্য হয়। কিন্তু এইরূপ স্বাধীনতা স্পষ্টতঃই অসম্ভব । 

সাধারণ কতগ্রলি নিয়মের অভাবে সমযাজ-জীবন যাপন করা যায় না। যথেচ্ছ 

আচরণের সুযোগ সামাজিক শাস্তিকে বিদ্বিত করে এবং 
ক্বাধীনতা বলিতে নিয়ন্ত্রণ- 
বিহীনতা বুঝায় না ।বিষি  অরাজকতার প্রশ্রয় দেয়। অরাজক অবস্থা ব্যক্তিত্ব 

নিষেধ সমাজ-জীবনকে বিকাশের উপযোগী পরিবেশ নহে। এ্রতিহাসিক 
আঅবাজকতার হাত হইতে 
একার? অভিজ্ঞতা প্রস্তুত কতগুলি স্থবিধাজনক নিরম যথার্থ 

সমাজ-জীবনের ইঙ্গিত দান করে । এই সব অন্রশাসনের 

প্রতি আন্গত্যপানে বাধ্য করার অর্থ স্বাধীনতার বিনাশ নহে । চুরি অথবা হত্যার 

বিরুদ্ধে যে নিয়ম তাত কাহারও ্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করে না ব1 ইহার ফলে ব্যক্তিত্ব 

বিনষ্ট হয় না। 

স্বাধীনতার প্ররুত অর্থ-₹_অন্তের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজের ইচ্ছামত 

আচরণ কর1। সকলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাধীনতা দিবার জনই প্রত্যেকের অবাধ 

স্বাধীনতা সংযত করিতে হয়। সর্ব সাধারণের কল্যাণে ন্ায়সঙ্গত বিধিনিষেধ 

প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্ঠ পালনীয় । কিন্তু নিয়ন্ত্রণ যদি স্বেচ্ছাচারমূলক হয়, তাহা হইলে 
ক্বাধীনতা ব্যাহত হয় । প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলিতে এইরূপ অন্যায় এবং অসঙ্গত 



১৩৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

বাধা নিষেধের অভাবই বুঝায় । অধ্যাপক ল্যাঙ্কি বলেন, “বর্তমান সভ্যতায় যে 

সামাজিক অবস্থা ব্যক্তি-জীবনকে স্থথ এবং স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, তাহার উপর হইতে 

নিয়ন্ত্রণের অপসারণই হইল স্বাধীনতা |” 

বাধা নিষেধের অন্ুপস্থিতিই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে । স্বাধীনতা কথাটি 

অন্তিবাচক। স্বাধীনতার অর্থ আত্মসম্প্রসারণের স্থযোগ, মানসিক বুত্তিসমূহের 

রীতা - অন্তশীলনের অবকাশ | ল্যাস্কির মতে “স্বাধীনতা বলিতে 

ব্যক্তিত্ব বিকাশেব উপযোগী বুঝায় সেইরূপ পরিবেশের সমূত্স্ক সংরক্ষণ যেখানে ব্যক্তি 

৪5888 27 শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পূর্ণতম লুযোগ লাভ করে।” এইরূপ 
পরিবেশ রচিত ভয় কতগুলি অধিকারের স্বীকৃতির ফলে। 

অধিকারের অবর্তমানে ব্যক্তি রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত হয় । প্রত্যেক ব্যক্তি স্জন 

সামথ্যের অধিপার | এই সামর্থোের সার্থক প্রকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত 
সুযোগ স্থবিধ1। 

আনভিভীর অতএব দেখা যাইতেছে স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন 
পভ রে রি একদিকে অন্যায় নিয়ন্ত্রণের অবিদ্যমানতা, অপরদিকে 

আনো? | অপরিভাধ স্থুযোগ সুবিধার উপস্থিতি । 

জিনতার ভাডিত . সিনহার কর্তব্য যে স্বাধীনতার সার্থকতা তাহার 

নহে, প্রয়োগে । প্রকৃত প্রয়োগের উপর নিভর করে । স্বাধীনতার সম্যক 

ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিক্ষা । শিক্ষার 

অভাবে স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না । 

৬০ আইন ও স্বাধীনতা (1,8৮7 2170 1102াচৈ ) 2 আপাতঃদৃষ্টিতে আইন ও 

অনেকে মনে কবেন আইনেব স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী বলিয় মনে হয় কেননা আইন 

৯858 হইল নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতাব অর্থ নিয়ন্ত্রণ-বিহীনত] | 
ব্যক্তি স্বাতস্ত্রযবাদী এবং নৈরাজ্যবাদীগণ আইনকে সন্দেহের 

চক্ষে দেখেন । তাহাদের মতে বন্ধন মাত্রেই অসঙ্গত এবং স্বাধীনত1 বিরোধী । 

এইবূপ মতবাদের সমর্থকগণ স্বাধীনতাকে চরম ব1 অবাধ অর্থে গ্রহণ করেন । 

কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে যথেচ্ছ আচরণের অবকাশ বুঝায় না। স্বাধীনতা 
আইন বা! রাষ্ট্রের অবর্তমানে একটি সামাজিক ধারণা । সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইহার 
প্রকৃত শ্বাধীনতা থাকিতে অপরিহার্য শর্ত। সকলকে ম্বাধীনত। দিবার জন্যই 

জা 2 প্রত্যেকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হওয়। প্রয়োজন । অর্থাৎ 
সাম্যের প্রয়োজনেই স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করিতে হয়। 

বিধি-নিষেধ স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিয়! প্রকৃত স্বাধীনতার পরিবেশ স্থষ্টি করে। 



আইন ও স্বাধীনতা ১৩৫ 

অতএব স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর নির্ভরশীল । আর আইন রাট্রশক্তির 

বারা সমধিত বলিয়! শ্বাধীনতা পরোক্ষভাবে রাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে । 
অর্থাৎ আইন বা রাষ্ট্রশক্তিই হইল স্বাধীনতার রক্ষক । 

আইনের মাধ্যমে রাষ্ট এমন এক সামাজিক অবস্থ।র শ্যষ্টি করে যাহ] ব্যক্তি-জীবনের 

সর্বতোমুখী বিকাশের প্রতিশ্রুতি দেয় । অন্যায় এবং অসাম্যজনিত যে বাধা ব্যক্তিত্বকে 

ব্যাহত করে, রাষ্ট্রীয় আইন তাহা দূরীভূত করে মাক্র, নৃতন 

কোন নিয়ন্ত্রণ আরে।প করে না। আইনের সাহায্যে 

বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, শ্রমিকের মজুরী এবং কার্ষকাল নিদিষ্ট করিয়া, 

বারী ন।গরিকের অন্তনিহিত স্ভাবনার বিকাশে সভায়তা কবে । 

সাংবিধানিক আইন নাগরিকের মৌলিক অধিকার 

স্বীকার করিয়া সরকারের শ্ষেচ্ছাচারের হাত হইতে ব্যক্তি 

স্বাধীনতাকে রক্ষা! করে । 

আইনের দ্বারা স্বাধীনতা স্থ্টি এবং সংরক্ষণ কর। হয়। কিস্তু আইন যদ্দি 

প্রয়োজনের সীমা লজ্ঘন করিয়। ব্যক্তিত্বকে অযথ] আক্রমণ 

দাতা এবং কবে মধ্যে করে, তাহা হইলে তাহা নিশ্চিতরূপে স্বাধীনতার অস্যরায় 
হইয়। দাভায়। 

হ্থতরাং স্বাধীনতা এবং বাষ্ট্রকর্তৃত্বের মধ্যে এরূপ সমুন্বয় সাধন করিতে হইবে, যাহার 

ফলে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের পথ উন্মুক্ত থান 

আইন স্বাধীনতার শর 

শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যক্তি- 

স্বাধানতার সুচনা করে। 

স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ € 8005 ০£ 17191 ) 2 

“স্বাধীনতা” শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । মণ্টেক্কু বলেন, “স্বাধীনতার মত 

আর কোন শব্দ এত ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই বা মানুষের মনে এন্সপ বিচিত্র ধরণের 

রেখাপাত করে নাই 1” স্বাধীনতার প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার বিভিন্ন 

রূপের মধ্যে পার্থক্য নিদেশ কর। প্রয়োজন । পু 

(১১ প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (86091 1715265 )2 প্রাকৃতিক পরিবেশে 

অর্থাৎ সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ যে অবাধ 

স্বাধীনতা ভোগ করিত, তাহাকে প্রাকৃতিক স্যাধীনত। 

বলিয়া বর্ণনা কর! হয়। করুশে? এইব্সপ ম্বাভাবিক 

স্বাধীনতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । 

কিন্তু এইরূপ ন্বাধীনতার ধারণ! সম্পূর্ণ অবাস্তব । আইন বা রাষ্্রশক্তির অবর্তমানে 
স্বাধীনতা! উচ্ছজঙ্খলতায় পরিণত হয় । 

প্রাকৃতিক স্বাধীনতাব 
প্রকৃত অর্থ স্বেচ্ছাচার | 

দিত 
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(২) সামাজিক বা পৌর স্বাধীনতা (01৮1. [1৮৬ ) £ সমাজ-জীবনে 
ব্যক্তি যে স্বাধীনতার আস্বাদ পায়, তাহাই সামাজিক বা পৌর স্বাধীনতা । রাষ্ট্র 
নৈয্র রহ রালা রে ব্যক্তির বহুবিধ অধিকার, যেমন-_জীবন রক্ষার অধিকার, 

সত্তার পুর্ণ বিকাশের সহায়ক সম্পত্তির অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, মত-প্রকাশের 

সুযোগ জুবিধা লাত। অধিকার, ইত্যাদি স্বীকার এবং সংরক্ষণ করিয়' ব্যক্তিত্বের 

সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়তা করে, রাষ্ী আইনের সাহায্যে সবলের আক্রমণ হইতে 
দুর্বলের অধিকার রক্ষা করে । সরকারের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাধীনত। 

রক্ষার ধারণা অপেক্ষারুত আধুনিক । অন্যায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করিবার 

জন্য বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ 
করার পক্ষপাতী | 

(৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (00116158] 1[152105) 2 রাজনৈতিক স্বাধীনতা 

না নি নিনা বলিতে বুঝায় নাগরিক হিসাবে শাসনকাষে অংশ গ্রহণের 

গ্রহণের অধিকার রাজ- ক্ষমতা । নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার 

নৈতিক স্বাধীনতার লক্ষণ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অপরিহার্য লক্ষণ । 
(৪) অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ( 5:০01707910 1,165165 ) অভাব এবং 

অর্থনৈতিক শ্বাধীনত! বলিতে অনিশ্চয়তায় ভয় হইতে মুক্তিই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 

বুঝায় দারিদ্র্যের অভিশাপ বলিয়! অভিহিত | কর্ম-সংস্থীনের সযোগ, উপযুক্ত মজুরী 

মোড লাভ, বেকার অথবা অক্ষম অবস্থায় রাস্ত্রীয় সাহায্য ইত্যাদি 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুচনা করে । 

স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে, নাগরিক হিসাবে এবং শ্রমিক হিসাবে মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে 

যথাক্রমে পৌর, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে । ব্যক্তি হিসাবে 

সে দেহ, মন এবং সম্পত্তির স্বাধীনতা ভোগ করে, নাগরিক হিসাবে রাগ্্রীয় ব্যাপারে 

সক্রিয় হইবার সুযোগ পায় এবং শ্রমিক হিসাবে দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তার অভিশাপ 

হইতে অব্যাহতি লাভ করে । 
(৫) জাতীয় স্বাধীনতা (20109091 71965:05) জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ 

জাতির বন্ধন মুক্তি । বৈদেশিক শাসনের অবসান না ঘটিলে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় 

রর ডিন জাতীয় স্বাধীনতাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি । 

অন্তান্ত স্বাধীনতার প্রশ্ন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে ব্যক্তিস্বাধীনত। অলস কল্পনায় 

সিহাহ পরিণত হয়। পরাধীন দেশের মানুষ ব্যক্তি-জীবনে 
্বাধীনতার আন্বাদ পায় না। তবে জাতীয় স্বাধীনতা থাকিলেই যে ব্যক্তি-স্বাধীনত। 

সংরক্ষিত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । হিটলারের আমলে জার্মানী স্বাধীন 
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ছিল, কিম্ত তখন সাধারণ জার্ান নাগরিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করিত একথা বলা 
যায় না। 

স্বাধীনতার রক্ষা কবচ (98:685515 ০৫ [10610 )£ স্বাধীনত, ব্যক্তি- 

জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের প্রতিশ্র্তি বহন করে। স্বাধীনতা হীনতায় বাচিয়! 
থাকা অর্থহীন। তাই এই অমূল্য সম্পদের সম্যক সংরক্ষণ সবদ কাম্য । 

সার্ধিক বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থান নাই । একমান্র গণতঙ্ত্রেই 

বাধীনতার জন্য প্রয়োজন নিিষ্ট সময় অন্তর জনগণের দ্বারা শাসক নিবাচনের ব্যবস্থা 
একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং আছে । অন্ত কোন উপায়ে জনগণের দাবী দাওয়ার প্রতি 

55545 সরকারের দৃষ্টি সম্যকরূপে আকর্ষণ কর] যায় না। আসন্ন 
নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কীই সরকারকে দায়িত্বশীল করিয়৷ তুলে । অতএব বলা যাঁয় 
যে গণতন্ত্র ব্যতিরেকে ব্যক্তি-স্বাধী নত] সংরক্ষিত হইতে পারে না। 

কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকিবে না। 
ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রবণতা অসদ্ধযবহারের দিকে । নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় উন্মত্ত 

হইয়া জনগণের অধিকার উপেক্ষা করিতে পারে । ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগ রোধ 
করার জন্য বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় । 

স্বাধীনতা রক্ষার অন্ভতম উপায় হিসাবে কেহ কেহ ক্ষমতা স্বতস্ত্রীকরণ নীতির 

প্রয়োগ দাবী করেন । আইন, শাসন, এবং বিচার--এই 

তিনটি কার্ধ স্বতন্ত্র বিভাগের হস্তে অর্পণ করিলে ক্ষমতার 

যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা যায়। কিন্তু এই নীতির সম্পূর্ণ 

প্পয়োগ সম্ভবও নহে, কাম্যও নভে । 

প্রকৃত পক্ষে যাহা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা হইতেছে বিচার বিভাগীয় 

স্বাধীনতা । বিচারকগণের নির্ভীকতা1 এবং নিরপেক্ষতাই স্বাধীনতাকে নিরাপত্ত! দান 
করিতে পারে । আইন সভ] অথবা শাসনবিভাগের প্রভাব 

হইতে বিচার বিভাগ যদি মুক্ত না থাকে, তাহ! হইলে 
বিচারের নামে বিচারের প্রহসনই হইয়] থাকে । কাধ- 

কালের নিশ্চয়তা বিচারকগণের স্বাধীনতার স্থচনা করে । 

ব্যক্তি-স্বাধীনত রক্ষাকল্লে বর্তমানে বহু দেশে নাগরিকের মৌলিক অর্ধিকার 

শাসনততন্ত্রের অন্তভূক্তি কর হইয়াছে । সংবিধানে লিখিত 

সংবিধানে মৌলিক হওয়ার ফলে অধিকার পবিত্র এবং অলজ্যনীয় বলিয়। গণ্য 

অধিকারের উ্লেন। হয় এবং সরকার তাহাতে ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিতে পারে 
না। কিন্তু শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট অধিকারের সনদ ব্যক্তি-ম্বাধীনতার নিশ্চিত নিরাপত্তা 

£১) 
শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণ 

(২) 
প্বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা 



১৩৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয়, 

বিধান করিতে পারে না। প্রতিটি অধিকারের শর্ত ব1 ব্যতিক্রম রাখা হয়। এই: 

সব ব্যতিক্রমের অপপ্রয়োগের ফলে স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে । 

আবার অনেকের মতে আইনের শাসন ( ছ২০1৪ ০£ [2%) প্রবর্তন করিয়াই, 

ব্যক্ভি-স্বাধীনতা রক্ষা কর যায়। তীহার। ইংলগ্ডের উল্লেখ করিয়া বলেনঃ সে দেশে 

স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষা কবচ হইল আইনের শাসন । 

আর ০ প্রতিঠা করা আইনের শাসন বলিতে বুঝায়_-আইন প্রদত্ত ক্ষমত। 

অনুযায়ী দ্বেশ শাসিত হইবে, কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় নহে। 

আইনের দৃষ্টিতে ধনী, দরিদ্র, মালিক শ্রমিক সকলেই সমান। যে আদালতে 

নিতান্ত নগণ্য নাগরিকের বিচার হয়, সেই আদালতেই পরাক্রান্ত প্রধান মন্ত্রীরও 

বিচার হইবে | 

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন-_্বাধীনতার পরিবেশ স্ট্ি করিতে হইলে ক্ষমতার 

বিকেক্জীকরণ (1060100211586101) 01 79761) 

পাস কা প্রয়োজন । সব সমস্তাই কেন্দ্রীয় সমস্তা নহে । কেন্দ্রীয় 

সরকারের হস্তে আঞ্চলিক সমশ্ঠার সমাধানের ভার অর্পণ 

করিলে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্ববোধ এবং স্জন-সামর্থ্য ক্ষু্ন হয়। 

তাহার মতে স্বাধীনতার অপর একটি মুল্যবান শর্ত-সততা এবং নির্ভীকতা 

সহকারে সংবাদ সরবরাহ কর।। সমালোচনার মাধ্যমেই 

ররর রা রর দায়িত্ববোধ জাগরিত কর। সম্ভব | সংবাদপত্র যে দেশে 

সরকার অথবা সংরক্ষিত স্বার্থের প্রভাবাধীন, সে দেশে 

ব্যক্তি-্বাধীনত। কোন মতেই নিরাপদ নহে । 

স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষা কবচ হইতেছে চিরস্তর সতর্কতা । জনসাধারণ যদি 

স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন ন। হয়, তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক 

রাজি রঃ অনমতই কোন ব্যবস্থাই তাহা রক্ষা করিতে পারে না । ল্যাস্কির 

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষা কবচ। ভাষায় “গ্রকুত স্বাধীনত। প্রতিরোধের সংগঠিত ক্ষমতা 

ছাডা আর কিছুই নহে” । আত্মবিশ্বাস এবং সাহসিকতাই হইল স্বাধীনতার মুলমন্ত্র। 

সপ্তাব্য অরাজকতার হুমকিই ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বকে সংযত রাখিবার প্রকৃষ্ট পথ ! 

॥ সারাংশ ॥ 

সমাঁজবদ্ধ মানুষের জীবন নিয়মের বেডাজালে আবদ্ধ । রাষ্ট্র সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল 

পরিবেশ স্থষ্টির উদ্দেস্টে কতগুলি নিয়মকানুন প্রবর্তন করে । রাষ্ট্রের এই অনুশাসন- 

গুলিই আইন বলিয়া অভিহিত। আইন মানুষের বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে । 
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ব্রাষট্রশক্তিই ইহার সমর্থন । - আইনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য সার্জনীনত1 | ইহা সকলের 
উপর সমানভাবে প্রযোজ্য | 

সামাজিক প্রথা, লোকাচার এবং ধ্যান ধারণাই সার্বভৌম কর্তৃক স্বীকৃত হ্ইয়। 
আইনে পরিণতি লাভ করে। প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় বিধি, বিচারকের রায়, বিশেষজ্ঞ- 
দের ভাস্তয এবং আনুষ্ঠানিক আইন প্রণয়ন-_এই গুলিই হইতেছে আইনের উৎস। 

আইন ও নীতি 2 বিষয়বস্ত, স্পষ্টতা এবং সমর্থন-_-এই তিনদিক দিয় আইন 
নীতিবোধ হইতে স্বতন্ত্র। যাহ? অবৈধ তাহা হয়ত অন্তায় নহে। আবার যাহ। 

নীতি-বিগহিত, তাহা। সব সময় আইন-বিরুদ্ধ নাও হইতে পারে । আইন ও নীতির 

মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, উভয়েরই লক্ষ্য সুষ্ঠ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। 

সমাজের ন্যায়-অন্য[য়ের ধারণা বা মূল্যবোধই কালক্রমে আন্ষ্টানিকভাবে বিধিনদ্ধ 
হইয়া আইন হিসাবে প্রচলিত হয়। 

স্বাধীনতার স্বরূপ £ ন্বাধীনতা বলিতে সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণ বিহীনতা বুঝায় । 

কিন্ত নিয়ন্ত্রণ , সমাজ-জীবনের পক্ষে অপরিহাধ। তবে অবাঞ্চিত বাধ! নিষেধের 

অগ্কপস্থিতি অবশ্ঠই কাম্য | 

স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ অর্থ হইতেছে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উপযোগী পরিবেশের 
স্যষ্টি এবং সংরক্ষণ। এই হিসাবে স্বাধীনতাকে অধিকারের স্ষ্টি ব৷ সম্ভাব্য ফল বলিয়। 

জ্ঞান করা হয়। 

স্বাধীনতার ছুইটি প্রধান স্বরূপ ২ জাতীয় এবং ব্যক্তিগত । জাতীয় স্বাধীনতাই 

ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি। রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তি পৌর, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক 

--এই তিন শ্রেণীর স্বাধীনতার আম্বাদ পায় । স্বাধীনতা সম্বন্ধে অপর একটি ধারণ! 

প্রচলিত আছে, তাহা হইল প্রাকৃতিক স্বধীনতা। কিন্তু এই জাতীয় ধারণ! সম্পূর্ণ 

ভ্রান্ত । সমাজ ও রাষ্ট্রের অবর্তমানে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকিতে পারে না । 

আইন ও স্বাধীনতা £ আপাতঃ দৃষ্টিতে আইনকে স্বাধীনতার শক্র বলিয়া! মনে 
হয়। কিন্ত কার্ধতঃ আইনই স্বাধীনতার শর্ট এবং রক্ষক । আইন স্বেচ্ছাচার রোধ 

করিয়া গ্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান দেয় । অন্যার এবং অসাম্যের গ্রতিকান্ন করিয়! 

আইন স্বাধীনতার নৃতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে । তবে আইন যখন প্রয়োজনের সীম! লক্ঘন 

করে অথবা প্রতিহাসিক অভিজ্ঞতা বিরোধী কোন নিয়ম প্রবৃতন করে, তখন তাশ। 

নিশ্চিতরূপে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে । 
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॥ আদর্শ প্রশ্পমাল! ॥ 

109609 78. 1056 ৪:০ 60৩ 8০0,998 ০01 199 ? 

আইনের সংজ্ঞ। নির্দেশে কর। আইনের উৎসকিকি? [ পৃষ্ঠা ১২৯-১৩১ ) 

“19 18 £970972115 29£9:090. ৪৪ 6159 00120018000? 6009 50597610707”: 10180388 

“আইন সার্বভৌমের আদেশ মাত্র” আলোচনা! কর। [ পৃষ্ঠ! ১২৯-১৩০ ] 

10001910200 198 18 291051006০0 110751167, 

আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা কর। [ পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৩ ] 

01510 6209 6৫00 151097৮5- ৬56০০ 5০0 20099 7 01511 800. 720110108) 

[19975 ? 

স্বাধীনত। বলিতে কি বুঝ ? পৌর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য কি? 
[ পৃষ্ঠা ১৩৩১ ১৩৬] 

40151] 18109£65 18 2000 856 89891909 ০1 98511), 006 %20 90002652165 1০9: ৪9117 

98118851001 

“পৌর স্বাধীনতার অর্থ নিয়স্ত্রণ-বিহীনতা নহে ঃ আত্মোপলন্ধির হ্বযোগ”--আলোচন! কর । 

[ পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪ ] 

40151] 11097৮52015 98 12027) 609 965569-7? 

“পৌর স্বাধীনতার শরষ্টা রাষ্ট্র'-__ব্যাখ্যা কর। [ পৃষ্ঠ/ ১৩৬ ] 

«127 18 6159 00100161018 ০£ 1109:65,---40801115 , 

“'আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি”_-এই উক্তিটির বিস্তৃত আলোচন। কর । [ পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫ ] 

1৮ 819 ৮0৪ 829805708০6 18092%5 ? 

্বাধীনতার রক্ষা! কবচ কি কি? [ পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮ ] 



অয়োছশ অধ্যায় 

ভানমত 

€ 80110 00701158109 ) 

লমতের স্বরাপ (7325012 ০£ [00115 00101020 )$ জনমত বাঁলতে 

প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ বুঝায়। 

প্রথমতঃ ইহ। সর্বসাধারণের স্বার্থ সম্পফিত মত। ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত 
ধ্যানধারণ। জনমতের পধায়ে পড়ে ন]। 

দ্বিতীয়তঃ, ইহ! বহুজনের সমর্থন পুষ্ট। জনমত গঠনের জন্য সকলকে একমত 

রী হইতে হইবে এমন কোন কথ1 নাই, সংসারে নানাজনের 
জনমতের বৈশিষ্ট্য--ইহা নানা মত। আবার জনমতের দ্বারা শুধু সংখ্যা-গরিষ্ঠের 

 শার্জসান বিষয়সংক্ান্ত। মত বুঝায় না। সংখ্যা-গরিষ্ঠের মত যদি সংখ্যালঘু অংশ 
গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে, তাহ! 

হইলে ইহ জনমত বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। অপরপক্ষে, সংখ্যাল ঘিষ্ঠের মত 

যদি ব্যাপক সমর্থন লাভ করে, তাহা হইলে ইহাও জনমত. বলিয়া গৃহীত হর ॥ 

রজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্ত সম্বন্ধে জনচিত্তে অহরহ 

ইহা রি রি যে সব বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধারণার উদ্ভব হয়, তাহার মধ্যে 

কোনটি হয়ত সময় বিশেষে সমধিক গুরুত্ব অর্জন করে। 

কোন বিশেষ মতের আবেদন যখন ধহুজনে সাডা দেয়, তখনই তাহা জনমত আখ্যা 

পায়। প্রথম পধায়ে প্রায়শই এই জাতীয় অভিমতের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত 

হয়। কিন্তু পরিণামে ইহার অস্তমিহিত আবেদন নিশ্চিতরূপে সকলের ন্বেচ্ছ।প্রণোদিত 

বিশ্বাস অজন করে । 

সাবিক কল্যাণের আদর্শে অগ্ুপ্রাণিত মতই যথার্থ জনমতের মধাদা পাইবার যোগ্য । 

(৩ সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যদি সংখ্যালঘুর স্বার্থের পরিপন্থী হয়, 
ইহার লক্ষ্য সর্ব- তাহা হইলে ইহাকে জনমত বল! যায় না। অথচ সামগ্রিক 

০ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজের সংখ্যালঘু অংশ যদি 
কোন ধারণা প্রচার করে, তাহা হইলে ইহাকেও জনমত হিসাবে গ্রহণ করিতে 

বাধা নাই। 
ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা বা হুজুগের ফলে যে মত গঠিত হয়, তাহা জনমত নহে। 

স্থির মস্তিষ্কে বিললেষণ করিলেই এইরূপ মতবাদের অসারতা ধরা পড়ে । জনমতের 
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ভিত্তি অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার নহে । সমাজের সঙ্ঞান সম্প্রদায়ের বিবেচন। 

(৪) প্রস্থত, স্থস্ঙ্থল চিস্তাধারাই জনমত বলিয়া অভিহিত 

ভি হয়। সংখ্যা নহে, আস্থার দৃঢ়তাই সত্যকার জনমতের 

স্চক | 

প্রকৃত জনমত হইতেছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারে প্রভাব- 

শালী অংশের যুক্তিপূর্ণ, সচেতন এবং কল্যাণবুদ্ধি প্রস্তত 

মত, যাহা সংখ্যালঘু অংশ পোষণ ন1 করিলেও, স্বেচ্ছায় 

মানিয়া চলিতে সম্মত হয় । 

জনমত নির্ধারণের কোন নিভু'ল পদ্ধতি আজিও আবিষ্কস্ত হয় নাই। তাই 

জনমতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন । তাহার বলেন, জনসাধারণের 

রাজনৈতিক বিষয়ে কোন স্থচিস্তিত ধারণা নাই । উদ্দ।সীন 

বা অজ্ঞ জনতা সুশৃঙ্খল চিন্তাধারার অধিকারী মহে। 

অতএব জনমতের সহিত জনতার কোন প্রত্যক্ষ সম্পক নাই । আসলে ইহ] মুটিমেয়ের 

অভিমত মাত্র । 

রাজতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্রে জনমতের কোন মুল্য নাই, কিন্তু গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব 

সর্বাধিক । জনমতের সমর্থনই সরকারের শক্তির একমাত্র 

উতৎ্স। ইহার অভাবে কোন সরকারই স্থায়িত্ব লাভ 

করিতে পারে না। সুস্থ জনমতই সরকারকে সঠিকভাবে পরিচালন। করিতে সমর্থ । 

সংগঠিত জনমত বিভিন্ন সমস্তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে এবং সরকার 

ভদন্ুযায়ী তাহার কার্স্চী স্থির করে । 

গণতান্ত্িক সরকারের প্রতিটি আচরণের মধ্যে আমর! জনমতের প্রতিফলন 

দেখিতে পাই । স্বস্থ জনমতের গঠন এবং প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থার উপরেই গণতান্ত্রিক 
সফলতা নির্ভর করে । 

জনমতের সংজ্ঞ। 

জনমতেব সমালোচন। 

আঅনমতের গুকত 

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম €2£510125 9 0015205 0£ 70011০ 

(০)010101 ) £ 

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্রে নিয্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি জনমত গঠনে এবং প্রকাশে 

সাহায্য করে--(১) সংবাদপত্র, (২) বক্ততামঞ্চ €৩) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৪) রাজ- 

নৈতিক দল, (৫) ব্যবস্থাপক সভা এবং ৬) শিক্ষায়তন । 

সংবদ্পত্র (2£555) 2 জনমত গঠনের উপায় এবং প্রকাশের বাহন হিসাবে 

সংবাদপত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক । সংবাদপত্র জনস্বার্থ সম্পকিত ঘটনাবলী যেব্ধপ 



জনমত ১৪৩ 

জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে এবং তৎসম্পর্কে সম্পাদকীয় স্তস্ভে যে বিবেচনাপ্রস্থত বিবৃতি 

(১) প্রকাশিত হয়, তাহ! জনগণের ধ্যান ধারণাকে 'প্রবল- 

জনমত গঠনে ও প্রকাশে ভাবে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র যারফৎ দেশের 

সংবাদপত্রের ভূমিকা | 
নানাবিধ সমস্যা বিশ্লেষিত এবং সরকার ও বিরোধীপক্ষের 

কার্যাবলী সমালোচিত ভয়। ইহার ফলে জনসাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটি 

স্চিস্তিত মতামত স্থির করিতে পারে । সংবাদপত্রের মাধ্যমে আবার দেশের বিভিন্ন 

দল, শ্রেণী ও স্বার্থের চিস্তাধার। প্রতিফলিত হয় | শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ- 

পত্রের প্রভাব ভ্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

যথার্থ জনমত গঠনের অন্ততম প্রধান শর্ত নির্ভরযোগ্য সংবাদের সরবরাহ । বিরুত 

উপাদানের ভিত্তিতে প্রকৃত জনমত গঠন করা সম্ভব নতে। নিরপেক্ষভাবে সত্যকে 

প্রকাশ করাই সংবাদপত্রের ধর্ম। ইহার জন্ত প্রবোজন 
নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশ রনির নি 
করাই সংবাদপত্রের কর্তব্য । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা । সরকার কতৃক নিয়ন্ত্রিত সুদ্রীযন্ত 

গ্রামাফোন শিল্পের সামিল | স্বাধীনতাই সংবাদপঞ্রের 

প্রাণ। যদি সততার সঙ্গে সববাদপত্রকে তাহার করব্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা 

হইলে একদিকে যেমন প্রয়োজন পরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুভ্রাযন্ত্রের মুক্তি, অন্যদিকে 

তেমনি তাহাকে শ্রেণী, সম্প্রদ।র বা! ব্যক্তিগত প্রভাব অতিক্রম করিতে হইবে । 
বন্তৃতাম্ঞ্চ (18669200 ) £ সংবাদপত্রের প্রভাব আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন 

(২) ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । অশিক্ষিত জনতার রাজনৈতিক 

বন্তৃতামঞ্চ জনমত গঠন ও চেতনার উন্মেষে বক্তৃতামঞ্জের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। 

8৮2558 প্রকাশ্য জনসভায় সরকার এবং বিরোধীপক্ষের নেতৃবুন্দ 

খে ভাষণ দেন, তাহার ফলে জনসাধারণ দেশীয় সমন্তার বিভিন্ন দ্রিক জ্ঞানিতে পারে। 

এইভাবে সভাসমিতি জনমত গঠনে সহায়তা করে । বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা 

হইতে জনমতের প্রবণতার পরিচয় স্পাওয়] যায়। সভাসমিতি জনমত প্রকাশের 

অন্থতম বাহন । ৃ্ 

বেতার ও চলচ্চিত্র (২৪৭1০ 29 051)6109. )হ আধুনিক বিজ্ঞানের অন্কতম 

অবদান বেতার । চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিনব চিস্তাধারার সাশ্নিধ্যে অগণিত 

তি জনসাধারণকে আনয়ন করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। 

বেতার ও চলচ্চিত্রের সংবাদপত্রের আবেদন শুধুমাত্র শিক্ষিত জনগণের মধ্যে 
সিসি: হুমা এবং সভালমিতির প্রভাব নিদিষ্ট স্থান ও জনতার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে অঞ্চলের মানুষ স্রশিক্ষিত এবং যেখানে সভাসমিতির স্থযোগ নাই 

€সখানে বেতারই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ করিতে পারে । 
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জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম 



জনমত ১৪৫ 

বেতারের নিরপেক্ষতা অস্ষুপ্ন রাখিতে হইলে তাহাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আতিশয্য 

হইতে মুক্তি দিতে হইবে । চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক কালে সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন 

করিয়াছে । ইহা! চিত্ববিনোদনের অন্যতম উপায় । আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে 

শিক্ষাদানের এবং জনমত গঠনের ইহাই প্ররুষ্ট পদ্ধতি । সুস্থ রুচি এবং শালীনতা- 

বোধে উদ্ধদ্ধ চলচ্চিত্র শিল্প আমোদবিলাসীগণকেও জাতীয় প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন 

করিয়! তুলে । 

রাজনৈতিক দল (201161551 75£6155 ) £ জনগণের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে 
সংহত এবং সংগঠিত বূপদান করে রাজনৈতিক দল। জনগণের সমর্থন লাভের 

| আশায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দল, তাহার আদর্শ এবং 
(৪ 

জনমতের গঠন এফং কর্মস্চীর স্বপক্ষে নিয়ত প্রচারকাধ চালায় । এইভাবে 

প্রকাশনায় রাজনৈতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
দলের প্রভাব সমধিক । 

জনগণ জাতীয় সমস্যার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং 

সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট মতামত গঠন করিতে পারে । | 

ব্যবস্থাপক সন্ভা (1.9515190516 ) £ দেশের বিভিন্ন শ্রেণী, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের 

প্রতিনিধি লইয়! ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। তাহাদের মতামতকে জাতির সর্বস্তরের 
মান্তষের অভিমত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে 

রা জনসাধারণের আশ আকাক্ক্ষা, অভাব অভিযোগ প্রকাশিত 

জনমতের স্ুষ্টি এবং হয়, অপরদিকে প্রতিনিধিবর্গের আলোচন।, বিতর্ক, এবং 
প্রতিফলনের উপযোগী মন্তব্য সংবাদপত্র মারফত প্রকাশিত হইয়া জনচিত্বকে 
প্রতিষ্ঠান-ব্যবস্থাপক সভা । প্রভাবিত করে । আইনসভার কার্দ বিবরণী হইতে জন- 

সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় এবং তদন্যায়ী 

তাহাদের সুদৃঢ় অভিমত গড়িয়া উঠে । 

শিক্ষাযর়তন (17905801091 10501600102 ) 5 বিছ্যামন্দিরের পবিত্র পরিবেশে 

শিক্ষার্থী যে আদর্শে দীক্ষিত হয়, তাহাই উত্তরকালে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়" 
(০ ঈ্াভায়। ছাত্র অবস্থায় মানৃষ দেশ এবং জাতি দহ্বদ্ধে 

জনমত গঠনে শিক্ষায়তনের যে ধারণায় অন্প্রাণিত হয়, পরিণত বয়সেও তাহার 

হিতিরি হা হা প্রভাব সে অতিক্রম করিতে পারে না। দেশের প্রচলিত 

শিক্ষাব্যবস্থাই পরোক্ষভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে, তাই একনায়কতম্ত্রে সরকারের 

অনগকূলে জনমত সৃষ্টির উদ্দেস্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিই প্রধান হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় । 



পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

॥লারাংশ ॥ 

সমাজের প্রবলতর অংশের যুক্তিপুশ সচেতন মতই জনমত বলিয়! গণ্য হয়। প্রকৃত 

অর্থে জনমত হইতেছে সাবিক কল্যাণের আদর্শে অগপ্রাণিত সর্বজনগ্রাহ অভিমত । 

র[জতন্ত্র অথব1 একন।য়কতস্ত্রে জনমতের স্থান মাই । কিন্ত গণতাস্ত্রিক সরকার 

জনমতের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করিরাই তাহার কর্মপন্থ। নির্ধারণ করে। জনমতের গঠন 

ও গ্রতফলনের সুষ্ঠ ব্যবস্তা গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম শর্ত। সংবাদপত্র, বক্তৃতামঞ্চ, 

বেতার ও চলচ্চিত্র, বাঞনৈতিক দল, ব্যবস্থাপক সভা এবং শিক্ষায়তনের মাধ্যমেই 

জনমত গঠিত এবং প্রকাশিত হয় । 

স্টা 

॥ আদর্শ প্রশ্মমাল। ॥ 

৬৬1৮৮ 18 11)9%)6 07 79010 0110100710৯ 0098 [00110 01010100101 061009 

19615101017 10 & 7১1)018 £ 50207779206 2 

জনমত কাহাকে বলে? গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নে জনমতের প্রভাব কিরূপ ? 

[ পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২ ] 

480. 81816 170 10661112675 50110 01010100115 000 7186 99887) 618] 01 062000170%?, 

1)1900088, 

«তর্ক এবং সঠেতন জনমতই গণতন্ত্রেব সরপ্রধান অবলম্বন”--আলোচন! কর । 

[ পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৫ ] 

45005089101] 800011018:61,)0 11) & 0)009710 8৮৮০ 0900008 1876917 00010 1119 ₹*&ট 

10 10101) 0)901)0 00112120153 10100 00. 62:00768590.7+ 1)8800,88, 

“আাধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বাবস্থার সাফল্য প্রধানতঃ জনমত গঠন ও প্রকাশের পদ্ধতির উপর 

নির্ভর করে”--আলোচন৷ কব। | এ ] 

1)9801100 000 70865 01 120]10 (108)107, বিওস 15 11 10000018190, &100. 650768860 ? 

জনমতের প্রকৃতি বর্ণনা কব। কিভাবে ইহ গঠিত এবং প্রকাশিত হল্ন। | পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৫ ] 

17৮৮ 159 059 ০9111- ৮5110103 0056 09810 2017110 0010100, 118 20 ০00.01 61099 ? 

1)189058 1102 9৮৫০08118 ৮00 111101180117108 0 1106050 256917019৪8, 

আধুনিক কালে জনমত গঠনের প্রধান উপাদান কি কি ? ইন্থাদের গুণা্ড) আলোচন! কব। 

[ পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৫ ] 



চতুছ্ষ্শ অধ্যায়, 

দল প্রথা 

(78165 55512) ) 

গণতত্ত্রের সফলতার অপরিহাধ শত সুস্থ দল-গ্রথা । দল-প্রথা বলিতে একাধিক 

রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি বুঝায় । গণতান্ত্রিক দেশের শাসনতঙ্ত্রে রাজনৈতিক 

জিডির ক) দলের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও পরোক্ষ সমর্থন অবশ্যই 

থাকে | রাজনৈতিক দল শাসনব্যবস্থাব অঙ্গ নহে সত্য, 

কিন্তু ইহাই সরকারের প্রাণ শক্তির উৎ্স। 
রাজনৈতিক দল (70117105581 1716% ) বলিতে আমরা এমন একটি স্থসংগঠিত 

নাগরিক সমষ্টিকে বুঝি, যাহারা জাতীয় সমস্তার স্বরূপ এবং সমাধানের উপায় 

সম্বন্ধে একই ধারণার বশবতী এবং নিজস্ব কাষস্থচী 

অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত নিয়ম- 

স্বান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে ইচ্ছুক । 

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য : 

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা রাজনৈতিক দলের কয়েকটি প্রকৃতিগত 

বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। 

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক অধিক।র সম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়াই রাজনৈতিক দল 

গঠিত ভয। ভিন্ন দেশবাসীগণ পররাষ্ট্রে সামরিক ভাবে 

নাগবিক এ ইহার প্রতিষ্ঠা সংঘবদ্ধ হইলেও, তাহাদিগকে রাজনৈতিক দল হিসাবে 

গণ্য করা হয় না। তেমনি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা ছাত্রসংঘও 

রাজনৈতিক দলের পায়ে পডে ন।। 

দ্বিতীয়তঃ একটি সুনির্দিষ্ট কর্মনীতিতে দলত্ৃত্ত সকলের সুদৃঢ় আস্থা থাকিবে । 
সদস্যগণ সব বিষয়ে ষে একমত হইবে, এমন কোন কথ 

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা । 

(২) রর বিডি, 
মৌলিক ল্দল্য মতৈক্য। নাই । তবে মৌলিক নীতি সম্বন্ধে তাহার? হইবে পরম্পর 

সম্মত | জাতীয় সমস্ত সম্বন্ধে গ্রত্যেক দলের ব্যাখ্যা 

পৃথক এবং নিজস্ব কাধস্ুচীর শ্রেষ্টত্ব সম্বন্ধে তাভারা নিঃসন্দেহ । 

ভূৃতীয়তঃ, সংগঠন হইল রাজনৈতিক দলের প্রাণ। ইহার অভাবে দল বিশৃখংল 
জনতায় পরিণত হয়। সংগঠনের দৃঢতাই রাজনৈতিক 

টু রে দলের সাফল্যের সুচনা করে । সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই 

দলীয় আদর্শের রূপায়ন সম্ভব | 



১৪৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাজ্স পরিচয় 

চতুর্থতঃ, জাতীয় স্বার্থের উন্নয়ন রাজনৈতিক দলের একমাত্র বঙক্ষ্য। এখানেই 
রাজনৈতিক দলের সহিত চক্রীদল (01106 ০0: 0966$5) বা উপদলে (চ৪০০1078 ) 

পার্থক্য । ব্যক্তিগত ব] দলগত স্বার্থ সিদ্ধিই চক্রীদল ব1 
জিরা পৃ আদর্শ। উপদলের লক্ষ্য । স্থার্থ-বুদ্ধির প্ররোচনায় তাহার। জাতীয় 

স্বার্থও বিসর্জন দিতে কুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু জাতি বা 
রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকৃত রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষণ। 

নিজন্ব পরিকল্পন1 অন্যায়ী জাতীয় জীবন পরিচালনার উদ্দেশ্টে প্রত্যেক দলই 
(«) সরকার গঠনে সচেষ্ট হয়। শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার 

নির্বাচনের মাধ্যমে জন্য তাহার] নিয়মতাষ্ত্রিক পদ্ধতিই পছন্দ করে । অর্থাৎ 
বারি তর গ্যারি! গণতান্ত্রিক দল বিশ্বাস করে যে সরকারী কর্তৃত্ব হস্তগত 
করিবার উপায় নিরপেক্ষ নির্বাচন, বিপ্রব নহে। 

রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, আধুনিক নির্বাচক মণ্ডলীর আবিভাবের সমসাময়িক 

ঘটন1। জাতীয় কল্যাণ সাধন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য । কিন্তু অন্তস্থত 

পদ্ধতির তারতম্য রহিয়াছে । পৃথক কর্মপন্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । দলগত বিভিন্নতার মুল কারণ মন্তস্ত 
দলগত বিভিন্নতার কারণ £ (১) প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য. প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য । কোন ব্যক্তি একান্ত ভাবে সংরক্ষণশীল 
(২) শ্বার্বোধ (৩) পরিবেশ আবার কেহ হয়ত উগ্র সংস্কারপন্থী । স্বাভাবিক ভাবেই 
এবং (৪) ধর্ম। 

এই ছুই জাতীয় লোক পৃথক দলতুক্ত হইয়া পডে। 
অর্থ নৈতিক স্বার্থের সংঘাত দলীয় বৈষম্যের প্রধান কারণ হিসাবে নির্দিষ্ট হয়, আবার 
দল ব্যবস্থায় পরিবেশের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। ব্লা হয় ধর্মের মত রাজনৈতিক 
চিন্তাধারাও উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত । চার্চের মত রাজনৈতিক দলের সদস্তপদও 
তাই বংশা্গক্রমিক | ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। পাশ্চাত্য 
দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্দের প্রভাব অপক্যযমান, কিন্তু প্রাচ্যভূমিতে 
রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় ধর্জের ভূমিক। নগণ্য নহে । 

রাজনৈতিক দলের কার্য €( 58005010105 0£ 7901101521] 7810165 টা 

বর্তমান যুগে নির্বাচকমণ্ডলী বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন । সমস্তার জটিলতা এবং 
সংখ্যাধিক্য সাধারণ নাগরিককে বিব্রত করিয়া তুলে। 

লমন্তা মিবাচন | সময়োপযোগী সমস্যা নির্বাচন এবং তাহার প্রতি 

জনচিত্রকে আকর্ষণ করাই হইতেছে রাজনৈতিক 
দলের প্রাথমিক কার্ধ। 



দল প্রথ। ১৪৯ 

শুধু সমস্যার স্বরূপ বিশ্গেষণ নহে, সমাধানকল্লে স্চিস্তিত কার্ষস্চী স্থির করাও 

(২) রাজনৈতিক দলের অন্যতম কর্তব্য । বিভিন্ন রাজনৈতিক 
কার্ষসথচী প্রণয়ন । দল বহু প্রকার কর্ণ পন্থার নিদেশ দেয় । ইহার ফলে জনগণ 

বিভিন্ন কর্ষপস্থার তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ পায়। 
নির্বাচক যগ্ডলীর সমর্থন লাভের আশায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজস্ব নীতি ও 

কর্ষপন্থার সপক্ষে যুক্তির অবতারণা! করে এবং সভাসমিতি 

নিজন্ব ০ প্রচার সংবাদ পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ত প্রচার কাধ চালায় । 

এই প্রচারের উদ্দেশ্য আপন নীতির শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠা কর] । 

রাজনৈতিক দলের কর্মচঞ্চলতা জাতীয় জীবনে আলোডন স্ষ্টি করে এবং নিস্পৃহ, 

নিরাসক্ত, নাগরিককেও রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তা 

রাজটনতিক রা সঞ্চার। করিতে বাধ্য করে। সাধারণ নাগরিকের মনে 

রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার সঞ্চার করা, রাজনৈতিক 

দলের কার্ষস্থচীর অপরিহার্য অঙ। 

নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক দল আপন প্রার্থ মনোনীত করে। ইহার ফলে 
ভোটদান সহজসাধ্য হইয়া উঠে। ভোটদাতার পক্ষে 

প্রার্থা বা প্রার্থি বিশেষের সঙ্গে পরিচিত হওয়। সম্ভব নহে, কিন্তু দল 

বিশেষের নীতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়। সম্ভব । নিরবাচনের 

সময় রাজনৈতিক দলগুলি কর্মমুখর হইয়া! উঠে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে নাটকীয় 

উত্তেজনার সঞ্চার করে । 

নির্বাচনে যে দল জয়ী হয়, সে-ই সরকার গঠন করে এবং বাষ্্রশক্তির সহায়তায় 

রি পরিকল্পিত নীতিকে কার্করী করিতে সচেষ্ট হয়। 

সরকার গঠন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারের সহিত শাসিতের সংযোগ রক্ষা 

বিরোধীপক্ষ বলাম্বন। করে, আর সংখ্যালঘিষ্ঠ দল আইনসভার বিরোধী পক্ষের 

ভূমিক! গ্রহণ করে, অর্থাৎ যে সব দল শাসন ক্ষমতা, লাভে বঞ্চিত হইল, তাহাদের 

কর্তব্য হইতেছে সদাঁসতর্ক থাকিয়া! সরকারের স্েচ্ছাচার প্রতিহত কর ০ 
০০ 

দল-প্রথার সুফল এবং কুফল £ (16101552104 10665০56501 70205 9556510) £ 

স্থফল ঃ রাজনৈতিক দল বিচ্ছিন্ন নাগরিকগণকে একভ্রিত হইবার স্থযোগ 

(১) দানকরে। একই নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সমমতাবলম্থী 

ইহ! শৃহ্খল! এবং ব্যক্তিগণ মিলিত হইতে পারে । বিশৃঙ্খল জনত] ইহার 
সংকৃতির প্রতীক । ফলে সুশৃঙ্খল দলে পরিণত হয়। 



১৫০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

রাজনৈতিক দল জনতার অস্পষ্ট ধ্যান ধারণাকে সুস্পষ্ট রূপ দান করে এবং অব্যক্ত 

(২) আশ! আকাজঙ্খাকে প্রকাশ ক্ষমতা দান করে । একক 

উহার মাধ্যমেই জনগণের ইচ্ছা! ব্যক্তির ক্ষীণ কণন্বর শাসকের কর্ণগোচর ভয় না। কিন্ত 

বিভা এত কিছু সংখ্যক লোক সংগঠিত হইয়। যখন সমবেতভাবে 

তাহাদের দাবী দাওয়া জ্ঞাপন করে, তখন তাহা কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। 

নিয়ত প্রচারের দ্বারা বাজনৈতিক দল অশিক্ষিত এবং উদাসীন জনস'ধারণকে 

রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করিযা তুলে | ইহ] রাজনৈতিক 
ইন্থা অনমত রত মাধাম। শিক্ষার বিস্তারে সহায়ত? করে। জনমত গঠনে এবং 

প্রকাশে ইহার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূণ । 

সরকারের দায়িত্ব এবং কর্মক্ষমত বহুলাংশে দলীয় সমর্থনের উপব নিভরশাল | 

(9) আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সুনিশ্চিত সমর্থনের 
ইহা সরকারে স্থায়িত্ সম্ভাবনাই সরকারকে দৃঢ়তা এবং স্থারিত্ব দান করে। 

০ ইভার অভাবে সরকার দ্বিধাগ্রস্ত এবং দুর্বল হইয়া পড়ে । 

রাজনৈতিক দলই সরকারের সহিত শীসিতের সংযোগ রক্ষা! করে । সংখ্যাগরি 

(€) দল সরকারের মুখপাত্র হিসাবে জনগণের নিকট সরকারের 

ইস্থা শাসক এনং শাসিতের আবেদন যথাযথভাবে পেশ করে এবং যুক্তিব সাভাষ্যে . 
সংযোগ ্ত্র। 

সরকারী নীতির শ্রেষ্ঠত্ব 'প্রচার করিয়া সরক।রের সপক্ষে 

জনমত গঠনে চেষ্িত স্ষিয়। 

(৬) আইন সভাষ দাধিত্বশীল বিরোধীদল সরকারের 
দল প্রথা বাত্তি-্বধীনতাব স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করিয়" ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষায় 

০০৮৪ যত্বুবান হয়। সরকারে ছুরনীত্তি এবং ব্যর্থতার তীব্র 

সমালোচনা করিয়! বিরোধী পক্ষ সরকারকে সংশোধনের অবকাশ দান করে। 

রঃ দলপ্রথার অবর্তমানে জাতির যথার্থ আত্মনির্ধারণের 

ইসা! বিল্লব-বিরোধী। অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিকল্প 

সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া দলপ্রথা বিপ্লবের 
প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে । 

নির্বাচন ব্যবস্থার সাফল্য সম্পূর্ণ ভাবে দলপ্রথার উপর নির্ভর করে। ইহার 

৪ সাহায্যে নির্বাচকমণ্ডলী পুর্বান্কেই প্রার্থীগণের রাজ- 

উহ নির্বাচন ব্যবস্থাকে নৈতিক পরিচয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের তুলনামূলক 
সাফলাদান কবে। 

বিচারের সুযোগ পায় । প্রার্থীগণও দলীয় সমর্থনের জোরে 

নির্বাচনে জয় লাভ করিতে পারে । 
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যে দেশে ক্ষমতা বিভাজননীতি অন্থসরণ কর হয় সে দেশে দলপ্রথার গুরুত্ব 

্ি সমধিক, উদাহরণ স্বরূপ মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ কর' 

ই! বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যাইতে পারে | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন বিভাগ, আইন- 

উরি নিন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, দলপ্রথাই সেখানে উভয় 
বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা রক্ষা! এবং সামগ্তস্ত বিধান করে । 

যুক্তরাস্ত্রীয় দেশে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার ভঙ্থা 

দূল-প্রথা অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার পরম্পর পৃথক ভাবে 

শাসন কাধ পরিচালন! করে । একই রাজনৈতিকদল 

লি রা কেন্জীয় কেন্দ্রে এবং রাজ্য সমূহে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্টিত থাকিলে 

এবং রাজ্যসরকারের মখ্যে  উভদ্পবিধ সরকারের মধ্যে একট] সৌহ্াদ্যপুন সম্পর্ক 
সমন্রয় সাধিত হুয়। 

গডিয়। উঠে এবং তাহার ফলে যুক্তরাস্্রীয় সরকার সফলতা 

অজনে সমর্থ হয় । ইহা ছাডা রাজনৈতিক দল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ উন্নয়নে নিয়োজিত 

বলির রাজ্যগুলির সন্কীণ প্রাদেশিক এবং সাম্প্রদায়িক মনোবুত্তি প্রতিহত করিব 

জাতীয় প্রক্যের আদর্শকে অক্ষ রাখিতে সহায়তা করে |ুটর্ট 
কুফল £ দলপ্রথা জাতীয় অনৈক্যের সূচনা করে। দলগত বিভিন্নতার 

(১) কারণে একই দেশের মান্তষ বনৃধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। 

ও সিমি তাভাদের বিরোধ যখন তীব্র আকাধু ধারণ করে, তখন 

রাষ্ট মধ্যে গৃহযুদ্ধের স্থচন। হয়। 

দলগত এঁক্যের ধারণ? ভ্রান্ত । দলভুক্ত সদস্যদের মধ্যে প্রায়শই মনোগত মিল 

দেখা যায় না। একটি বিশেষ কর্ণনীতির প্রতি মৌখিক 

আনুগত্য প্রকাশ ছাডা তাহাদের আচরণে আর কোনবপ 

সঙ্গতি বা সমতা দেখা যায় না। 

রাজনৈতিক দল যখন আদর্শচ্যুত হইয়| উপদলে পরিণত হয়, তখন তাহা জাতীয় 
স্বার্থ অপেক্ষা দলগত ব1 ব্যক্তিগত স্বার্থকে অধিকতর কাম্য 

নীতিভষ্ট দল রা দি বলিয়া মনে করে । এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দরুণ দলই 

লক্ষ্য হইয়! দাভায় এবং রাষ্ট্র উপায় হিসাবে গণ্য হয়। 

অর্থাৎ দল রাষ্ট্রের উর্ধে স্থান পায়। 

(৪) দলপ্রথা ব্যক্তিত্বকে ক্ষগ্ন করে । দলীয় এঁক্য অক্ষুগ্র রাখিবার 
ইহার ফলে ব্যক্তিত্বকে বললি রর ৰা 
দেওয়া! হয়। জন্য প্রত্যেক সভ্যকে বিন! বিচারে দলের নিদে্ মান্য 

করিয়া] চলিতে হয়। তাহ] ছাড়] ব্যক্তি হিসাবে যে কাজ সে 

স্বণিত বলিয়া জ্ঞান করে, দলের নির্দেশে সভ্য হিসাবে বিন] দ্বিধায় সে তাহা সম্পন্ন করে । 

(২) 
দলগত এঁক্য অন্তঃসারশুন্য 



১৫২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাক্জ পরিচয় 

রাজনৈতিক দ্লাদলি দেশের নৈতিক আবহাওয়াকে আবিল করিয়া তুলে। 
পারস্পরিক মিথ্যা এবং অর্ধ সত্যের প্রচার, নির্বাচন 

জয়ের উদ্দেশ্টে ঘ্বণিত পন্থার অন্তসরণ এবং নিরবাচন জয়ের 

পর নিবিচারে আশ্রিত এবং অন্ুগামীদিগকে রাস্ট্ীয় 

স্বযোগ স্রবিধাদান ইত্যার্দির ফলে দেশব্যাপী অন্যায় এবং অসত্যের ব্যাপক প্রকোপ 

দেখ! দেয় | 

্াজনৈতিক দল নির্বাচনে যে সব প্রার্থী মনোনীত করে, তাহাদের একমাত্র গুণ 

দলের আদর্শের প্রতি অন্ধ আন্তগত্য । ইহাদের ছার পরি- 

(€) 
দল প্রথা দুর্নীতির পরিপোষক । 

(২) চালিত সরকার কর্নতৎপরতার পরিচয় দিতে পারে না। 
দলপ্রধাব ফলে শাসনকাষে চি 

দক্ষতার অভাব ঘটে। তাহ ছাড়া দলগত শাসন প্রবর্তনের ফলে বহু প্রতিভাবান 

এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দলগত বিভিন্নতার কারণে শাসনকাধ 

পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহার ফলে শাসন ব্যবস্থায় কর্ম 

কুশলতার অভাব ঘটে | 

দলপ্রথা নানা দোষে দুষ্ট বলিয়া কেহ কেহ দলপ্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী । 

তাহারা রাজনৈতিক দলবিহীন গণতন্ত্রের পরিকল্পনা! করেন। এরূপ পরিকল্পন। 

আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা একান্তভাবে অবাস্তব । 

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের অবশ্ন্তাবী পরিণতি এই দলপ্রথ| । 
জনগণের নৈতিক মান যদি উন্নত হয় এবং শিক্ষা! বিস্তারের ফলে যদি সচেতন জনমত 

ঠাডিয় উঠে, তাহা হইলে দলপ্রথা নিশ্চিতরূপে ক্রটিমুক্ত হইবে | / 

উপলংহার । 

দ্বি-দলীয় বনাম ব্জ-দলীয় ব্যবস্থা! (77105 10০-09165 ভ৪ 7%016101-0215 
590600 ) £ 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 

দলপ্রথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে একাধিক রাজনৈতিক 
গণতন্ত্রের মহিত একনায়ক- রি 
তির তের দলের অবস্থিতি । যে রাষ্ব ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক 

দল স্বীকৃত, তাহাকে একনায়কত্ব বলিয়া! অভিহিত কর! 

হয়। সৌভিয়েট রাশিয়ায় সাম্যবাদী দলই হইল সংবিধান কর্তৃক সমথিত একমাত্র 
রাজনৈতিক দল। 

কোন রাষ্ট্রে দুইটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে তাহাকে বল হয় দ্বি-দলীয় 

ব্যবস্থা । ইংলগু এইকপ দল ব্যবস্থার বিশুদ্ধ উদাহরণ । সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে 

প্রথম ইহার উত্তব হয়। হুইগ এবং টোরী এই ছুইটি দল পরে যথাক্রমে উদ্বারনৈত্তিক 
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এবং সংরক্ষণশীল নামে পরিচিত হয়। কালক্রমে উদারনৈতিক দলের পতনের পর 

তাহার স্থান দখল করে শ্রমিক দল। বর্তমানে ইংলগ্ডে 

সংরক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসীন এবং শ্রমিক দল বিরোধী- 

পক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও ছ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত । বিদায়ী 

রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার ছিলেন রিপাবলিকান দলভূক্ত এবং নব-নির্বাচিত রাষ্টপতি 

কেনেডি ডেমোক্র্যাটিক দলের সভ্য। মাফিন কংগ্রেসের উভয়কক্ষে বর্তমানে 

শেষোক্ত দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে । মাকিন শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ রাষ্টপত্তিকে 
দ্লনিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে কল্পন1 করিয়াছিলেন । জাতীয় এঁক্যের প্রধান প্রুতিবন্ধক 

দলপ্রথা_ইহাই ছিল তাহাদের ধারণা । কিন্তুযে সম্ভাবনাকে তাহারা এডাইতে 

চাহিয়াছিলেন, তাই আজ সত্য হইয়া ঈাডাইয়াছে । 

যখন কোন রাষ্ট্রে দুইয়ের অধিক রাজনৈতিক দল থাকে, তখন তাহা বনু-দলীয় 

ব্যবস্থা বলিয়শ অভিহিত হয়। বহু-দলীয় ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক সভা বিভিন্ন দলের 

প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। ফ্রান্স বহুদলীয় ব্যবস্থার 
প্রকষ্ট উদ্দাহরণ। ভারতবর্ষে বহু রাজনৈতিক দল 

খাকিলেও কেন্দ্রীয় আইনসভায কংগ্রেস দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠত1 অক্ষুগ্ন রহিয়াছে । 

স্বি-দলীয় ব্যবস্থার লক্ষণ। 

বহুদলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্টা | 

দ্বি-দ্লীয় ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি (0856 6০: 7৮৮০-১৪105 959620 ) £ 

যখন দেশে দুইটি মাত রাজনৈতিক দল থাকে, তখন একটি দল অবশ্স্তববীভাবে 

আইন সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং 

বি-দলীয় ব্যবীর স্ারী এবং. সরকার গঠনে প্রবৃত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট 
দৃ সরকার প্রতিষ্ঠা] সম্ভবপর । মন্ত্রীসভ] স্বভাবত:ই দৃঢ়তার পরিচয় দেন। মন্ত্রীগণ একই 

রাজনৈতিক দলভুক্ত বলিয়া সকলে পূর্ণ সহযোগিতা 
সহকারে কাজ করেন । অবাঞ্ছিত আপোধষরফার ফলে নীতিগত টেখিল্য প্রশায় পায় 

না। রাজনৈতিক আদর্শের অভিন্রতার ফলে যৌথ দারিত্ের স্বরূপ অব্যাহত থাকে । 

আবার আইনসভায় পরিষ্কার সংগরিষ্ঠত! থাকার দরুণ মন্ত্রীসভার আকস্মিক পতনের 

আশঙ্ক। থাকে না। 

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সংগঠিত বিরোধিতার স্থচনা করে । 

বরযাো ই দলের. একটি মাত্র বিরোধী দল থাকায় তাহার নীতি ও কাষ- 
সুচনা করে । ক্রমের সঙ্গতি থাকে । আপোষের প্রয়োজনে বিরোধিতার 

তীব্রতা হাস পায় না। সরকারও বিরোধীপক্ষের গতি 

প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকে । 



১৫৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত পরিচয় 

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচন কার্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া উঠে। ছুইটি বিকল্প 
রঃ নীতির একটিকে বাছিয়া লইতে জনগণকে কোনরকম 

ইহার ফলে নির্বাচন কার্ধ বেগ পাইতে হয় না । নির্বাচকমগ্ডলী সহজেই প্রতিছন্দী 

সি ২ দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে মনোনীত করিতে পারে । 

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি (085০9 885911956 7৮৮০0-108165 95506100 ) $ 

ইটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে আইন সভায় জনমতের সম্পূর্ণ প্রতিফলন 

হয় না। এমন অনেক লোক দেশে থাকিতে পারেন, 

নথ দলীয় রি জি ধাহার। এই দুইটি দলের কোনটিকে স্থনজরে দেখেন না। 

পর্যাপ্ত প্রতিফলন হয় না । দ্বিদলীয় ব্যবস্থার ফলে তৃতীয় পক্ষের মতামত আইন 

সভায় প্রকাশ পায় না। তাহা ছাডা, নিবাচকমণগ্ডলীর 

একটি অংশ, এই দুইটি দলের মনোনীত প্রার্থীদ্য়কে পছন্দ করেন ন1 বলিয়1 ভোটদানে 

বিরত থাকেন । এইভাবে দ্বি দলীর ব্যবস্তার ফলে জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ 

প্রতিনিধিত্বের অবকাশ পায় না। 

ছি-দ্বলীয় ব্যবস্থার ফলে মন্ত্রীসভা একক সংখ্যাগরিষ্টতার জোরে যে কোন নীতিকে 

কার্ধকরী করিতে পারে । বিরোধীপক্ষের সমালোচন 

হ্থা বাজারি দিম হারিভিভিতে হর লেনিন: ছাড়া নার 
প্রশ্রয় দেয় । নয় । উহার দ্বারা আইন সভার গুরুত্ব হাস পায় এবং 

মন্ত্রীসভা স্বৈরাচারী হইয়া উঠে । 

বন্ু-দলীয় ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি (0856 £01: 7২1 0101012-09165 55 502120 ) 2 

গণতাক্জ্িক শাসনব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রতিটি যুক্তপৃর্ণ মতের 

প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় । বহু-দলীয় ব্যবস্থা 

রা রা দশ্রত। গণতন্ত্রের এই শর্তপুরণে সহায়তা করে। জলগণের 
নির্বাচন ছুইটি মাত্র বিকল্পনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 

না। তাহার নিজব্ব অভিরুচি অন্ষায়ী প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে । 

বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকিলে আইন সভার কোন দলই সচরাচর একক সংখ্যা- 

গরিষ্ঠতালাভ করিতে পারে না। ফলে একাধিক দলের 

ইছা যথেচ্ছ টি মিলিত মন্ত্রীসভা (095116107) 10101505 ) গঠিত হয়। 

প্রতিবন্ধক ৷ ইহাতে কোন দলই যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে 

পারে ন!। একাধিক দলের আপোষ আলোচনার দ্বার সরকার পরিচালিত হয় 

বলিয়া! শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার হয় ন1। 



পল প্রথ! ৯৫ ৫ 

বছছদলীয় ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি (0256 2891050 211 010016-09205 5556670) ই 

আইনসভায় কোন দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ন। থাকায়, প্রায়শই যুক্ত মন্ত্রী সভা 

গঠিত হয়। কিন্তু একাধিক দলের এই মিলন একেখ।রে 

(১) কত্তিম। আদর্শগত বিভিন্নতার কারণে তাহারা একবোগে 
ইহার ফলে স্থায়া মস্ত্রীসভ] ' ৃ ৃ ১ নর 
নবায়ন বেশীিন কাজ করিতে পারে না । তাই ঘন ঘন মন্ত্রীসভার 

পরিবর্তন ঘটে । মন্ত্রীসভার স্থারিত্বের অভাবে এ সন 

ব্যাপ।রে নানার্ূপ দুবলত। দেখ! যায় । 

বহু দল থাক।র ফলে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই অপরের সহিত মিলিত হইব! 
সরকার গঠনে প্রবৃত্ত হয়। বিপরীত মতাবলম্বী দলগুলিকেও 

বরা টা এই কারণে ঘুক্ত ্রট গঠন করিতে দেখ! যায়। এইভাখে 
আদরশচ্যুত হয়। আপোবধ মীমাংসা ক্রিয়া শাসন ক্ষমতা দখলের মোহে 

রাজটৈনতিক দলগুলি আদর্শ ভ্র্ঠত।র পাঁরচয় দেয় । 

ইহ নিরাচন ব্যবস্থাকে অযথা জটিল করিয়া তুলে । 
(৩) অসংখ্য দপের বিঘোধিত বহু নীতির মধ্যে একটিকে 

বন্ধ দল খাকায় নেবাচনে ৬ . 

জটিলতা দেখ! দেয় । বাছিয়। লওয়া বা বহু প্রাথীর মধ্যে একজনকে নিবাচন 

করা অপেক্ষাঞ্ত বিবেচন1 সাপেক্ষ এবং কষ্টপাধ্য ব্যাপাপ | 

ছ্বি-লীয় ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের সার্থক ব্ধপ।য়নের উপযোগী বলিয়] গণ্য হয। হুস্থ 

দ্লপ্রথর সন্ধ।ন একমাত্র ইংলগ্ডেই পাওয়া যায় । ছি-দলীয় ব্যবস্থ! সরকারের নীতিনিষ্ট 

দুঢতার এবং স্থারিত্বের স্থচন। করে। আবার সুগঠিত 
নার ও যা বিরোধিতার অবকাশ দিয়া ইহা সরকারের ন্বেচ্ছ।চার 

প্রতিরোধ করে। তাহা ছাড়া ইহ।প ফলে নিবাচন ব্যর 

হাস পার এবং নির্বাচন সমন্য/ও সরল হইয়া উঠে। এই সব কারণে দ্বি-দল?য় 

ব্যবস্থাকে অনেকেই আদর্শ বলিয়। গ্রহণ করেন । / 

॥ সারাংশ ॥ 

মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের বৈশিষ্ঠ্য । বিভিন্ন মতকে কেন্দ্র করিরা বিভিন্ন 

রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে। দলপ্রথা তাই গণতন্ত্রের অপারহাধ লক্ষণ বলি গণ্য 

হয়। রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায়__ 
(১) এমন একটি নাগরিক সমগ্ি, (২) যাহারা স্থসংগঠিত, (৩) সাবধজনীন 

কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত, (৪) মৌলিক বিষয়ে পরস্পর সম্মত এবং (৫) নির্বাচনের 



১৫৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

মাধ্যমে শাসনক্ষমত। করায়ত্ত করিতে সচেষ্ট । সাবহিক কল্যাণের ধারণাই রাজনৈতিক: 

দলকে উপদল হইতে পৃথক করে । 

রাষ্ট্রের উন্নতি সব রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য । কিন্তুকোন্ পথে বা পদ্ধতিতে 

সর্যাধিক মঙ্গল হইতে পারে, এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায় । 

দলগত বিভিন্নতার মূলে রহিয়াছে মান্তষের (১) প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, (২) স্বার্থবোধ, 

(৩) পরিবেশ এবং (৪) ধর্ম। 

রাজনৈতিক দলের কার্য : 

(১) সময়োপযোগী সমস্তা নির্বাচন, (২) স্থচিস্তিত কার্স্চী প্রণয়ন, (৩) স্থীয় 
আদর্শ প্রচার এবং জনমত গঠন, (৪) প্রার্থী মনোনয়ন এবং (৫) সরকার গঠন ব। 
বিরোধীপক্ষের ভূমিকা! গ্রহণ । 

দলপ্রথার পক্ষে যুক্তি :-_€১) দলপ্রথা স্থশৃঙ্খল নির্বাচনের সহায়তা করে, (২) ইহার 

ফলে বিচ্ছিন্ন জনতা সংঘবদ্ধ হইবার স্থযোগ লাভ করে, €৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 

সমর্থনই সরকারের স্থগিতের ভিত্তি, ৫৪) সরকারের সহিত শাসিতের সংযোগ বক্ষার 

মাধ্যম হইতেছে রাজনৈতিক দল; (৫) সঙ্গত সমালোচনার দ্বার! বিরোধীদল সরকারকে 

সংযত করিয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বজায় রাখে; ৬) ধলপপ্রথা জনগণের অপ্রকাশিত আশা 

আকাজ্ষাকে প্রকাশ ক্ষমতা দান করে এবং জনমত গঠনে সাহায্য করে; (৭) দলপ্রথ। 

রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের উপায়; (৮) শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিকল্প সরকার গঠনের 
সম্ভাবনা এই দলপ্রথার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে । 

বিপক্ষে যুক্তি :-€১) দলপ্রথা জাতীয় এঁক্যের প্রধান প্রতিবন্ধক; (২) একই 

দলভুক্ত সভ্যদের এঁক্য অন্তঃসারশূহ্য, (৩) আদর্শভ্রষ্ট দল রাষ্ট্রের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা 
করে, (৪) ইহা' ব্যক্তিত্বকে দলের বেদীমূলে বিসর্জন দেয়, (৫) দলপ্রথা নান! ছুর্নীতির 
আকর, (১) দলীয় শাসনে দক্ষতার অভাব ঘটে । 

দলপ্রথা ক্রটিবহুল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । কিন্তু ইহা ব্যতীত প্রতিনিধিমূলক 

শাসন চলিতে পারে না। জনগণের নৈতিক মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দলপ্রথার দোষ 

দূর হইবে। 

ইংলগ্ড দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার জন্মভূমি | ফ্রান্স বহু-দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 

বু-দ্লীয় ব্যবস্থা জনমতের পর্যাপ্ত প্রতিফলনের উপযোগী হওয়া সত্বেও গ্রহণযোগ্য 

নহে। নির্বাচন ব্যবস্থার সারল্য, স্থায়ী মন্ত্রীসভ। গঠন, সুগঠিত বিরোধিতার অবকাশ 

ইত্যাদি দিক দিয়া বিবেচন1 করিলে হি-দলীয় ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই ধর] পড়ে । 



তে 

রাষ্ট্রকত্যক ১৫৭ 

॥ আদর্শ প্রন্থআালা ॥ 

1092706 & 2০116108172. 10158610601) ৮৩6৪9 & 25:৮5 8100 2 1506012+ 

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাজনৈতিক দঙ্গ এবং উপদলের মধ্যে পার্থক্য 

নিরূপণ কর। [ পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮ ] 

[99৪9০08 609 ₹০19 ০ 0০116308] 1১97198 10 & 09100001907, 

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিক1 কি--তাহা বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৯ ] 
70880089 009 22098169 8100 89190968 01 139 78৮ 85 889220. 

দছ-্প্রথার হুফল এবং কুফল সম্বন্ধে আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫২ ) 

৬085৮ 19 &1011610991 75:65 2 ভি 86 29 168 [000(10708 ? 

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? ইহার কাঞ্জকিকি? [ পৃষ্ঠা ১৪৭, ১৪৮-১৪৯ ] 
2166 00658 08): (1) াছি০ 12:65 955920, (2) 2৫0181016 £6:69 ৪৪ 69101. 

টীকা লিখ 2 (১) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা, (২) বহুদলীয় ব্যবস্থা! । [ পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৫ ] 

পরশ অধ্যায় 

রাষ্ট্রকত্যক 
(10179110 ১০1৮1০৪9 ) 

গণতান্ত্রিক সরকারের শীর্ষস্থানে যাহার] থাকেন, যেমন রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীমগুলী প্রসৃতি 
তাহার সকলেই অস্থায়ী কর্মকর্তী এবং জনসাধারণের দ্বার] 

টি রা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। তীাহার। 
অভিক্ত। বাজনীতিজ্ঞ এবং শাসন ব্যাপারে অনভিজ্ঞ । তাহার্ধিগকে 

সাহায্য করিবার জন্য বহু কর্মকুশল কর্মচারী নিযুক্ত করা 

হয়। এই শেষোক্ত সম্প্র্ধায়কে “রাষ্ট্রকত্যক” আখ্যা দেওয়| হয় । 

রাষ্ট্রকত্যকের বৈশিষ্ট ( 01599. 56512501০5 ০£ [00115 561.%1525 ) £ 

বাষ্ট্রকৃত্যকতৃক্ত কর্মচারীরণের পদ স্থায়ী । প্রমাণিত অস্দাচারণ বা অকমণ্যত 

ব্যতিরেকে তাহাদিগকে সহজে পদচ্যুত করা যায় না। 
রাষ্্রভূত্যগণ 

(১) স্থায়ী, (২) নিরপেক্ষ তাহারা রাজনীতি-নিরপেক্ষ। যে কোন দলই ক্ষমতায় 

(৩) পেশাদার (৪) বেতনতুক আন্মক ন1 কেন, তাহারা বিশ্বস্তভাবে আপন কর্তব্য পালন 
এবং (৫) দক্ষ | চিএ 

করেন। বাজনৈতিক দলের উতান পতনের সহিত 

তাহাদের ভাগ্য জড়িত নহে । শাসনকার্ধ পরিচালনা করাই তাহাদের বৃতি। 



১৫৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

তাহার] নির্দিষ্ট ভারে বেতন, ভাতা ইত্যাদি পাইয়া থাকেন । দক্ষতা বা পারদশিতাই 

তাহাদের প্রধান বৈশিষ্ট | 

রাষ্ট্রকত্যকের ভূমিকা (7২০910০7001: ৪৪৮1০29 ) 5 

রাষ্্রকত্যক ণা জনপালন কৃত্যককে “উনবিংশ শতাব্দীর অভাবনীয় রাজনৈতিক 

আবিষ্কার” বলিয়। অভিহিত করা হয়। বর্তমান বাষ্্র শুধু আয়তনেই বৃহৎ নহে, 

তাহার কাধক্রমও বনুধাবিস্তৃত। এই বিপুল কর্মভার 

বহনের সামর্থ্য নির্বাচিত স্বল্পসংখ্যক বিভাগীয় প্রধানদের 

নাই। তাহা ছাড়। তাহার! শাসন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ 

নকেন | অস্থাধা পদাধিকারীর নিকট হইতে বৃত্তিগত কুশলতা আশ] কর] যায় না। 

আধান বিশেষজ্ঞস্ুলভ গুণাবলী অনেকক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত বলিয়। বিবেচিত হধ। 

তাই মম্ত্রীপরিষদের শাসনকে অনভিজ্ঞের শাসন ( ক্রে০৬61000021)6 1৮ 4৯1008661275 ) 

নামে অভিহিত কর। হয়। তাহাদের রাজনৈতিক আদর্শ পেশাদার রাষ্্রভৃত্যগণের 

দ্বারাই বাস্তবে বপায়িত হয় । 

রাজনতিড্ ধিভগীয় প্রধানগণ শাসন সম্পকিত নীতি নির্ধারণ করেন। 

রাষ্ট্রভৃত্যগণের কতব্য বিশ্বস্তভাবে এই নীতিকে প্রয়োগ 

কর]। কর্তৃপক্ষের নিদেশ বা! আইনসভার অস্ুশাসন 

অন্তযায়ী তীহার্বাই সমগ্র দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিধান 

করেন । শাসনযন্ত্রকে ভাহারাই চালু রাখেন । 
নিবাচিত ক্নকতাগণ নিজস্ব বিভাগের বৃত্তিগত দিক সম্বন্ধে অবহিত নহেন। 

অথচ শাসননীতি তাহারাই স্থির করেন। পটু, পেশাপ।র 

কমচারীদের অভিজ্ঞতা-প্রন্থত পরামর্শ সেইজন্য সিদ্দীন্ত 

গহণের পক্ষে অপরিহায । অন্যথায় সরকারীনীতি অবাস্তব 

এব, অলীক হইধা। পড়ে। বাস্তবধমী কাধস্থচী প্রণয়নে রাষ্ট্রভৃত্যের ভূমিকা! তাই 

রাষ্টত্রত্যক সবকারের রাজ- 

নৈতিক শাখাব পরিপুবক । 

শাসনবন্ত্র পরিচালনা ভাহাদের 
প্রাথমিক কাধ। 

ন'তিনির্ধারণে সহায়তা কর! 
রাষ্টভূত্যের অগ্থতম কর্তব্য । 

অত্যন্ত গুরুত্বপূণ | 

পরিবর্তনশীলতা গণতান্ত্রিক শাসনের ধর্ম। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাষ্ট্রপতি বা 
হি রা মন্ত্রীমগুলীর পরিবর্তন হয় । রাজনৈতিক শাখার এই নিরত 

ধারাবাহিকতা অব্যাহত পরিবর্তনের প্রভাব শাসন-কাঠামোকে স্পর্শ করে লা। 

08 ফ্রান্সে ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পতনের ফলে শাসনবন্্ 
বিকল হইয়া! পড়ে নাই। দেনন্দিন শাসনের ধারাবাহিকতা বাট্রভৃত্যগণই 

অক্ষুপ্ন রাখেন । 



রাষ্্রকত্যক ১৫৯ 

আধুনিককালে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত সর্ববিধ কার্খই টদনন্দিন শাসনের পধায়ে 
হর কহ পডে নাঁ। রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, ৰাষ্্ায়ত 
কার্ধও পরিচালন! করেন। শিল্পের পরিচালন, রেলপথ, বিমান, ডাক ও তার বিভাগ 

তত্বাবধান, বন্যানিরোধ, বাস্তহার। পুনর্বাসন প্রভৃতি 
কার্ধ বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই সুসম্পাদিত হইতে পারে । 

সরকার এবং জনসাধারণের পারস্পরিক যোগাযোগ বাষ্রভৃত্যগণের মাধ্যমেই 
টার যারা সাধিত হ্য়। সরকারের মুখপাত্র হিসাবে তাহার! 

সাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা জনগণের নিকট সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করেন । আবার 

2 জনগণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জভিত বলিয়া, তীহারাই 

জনসাধারণের বাস্তব সুবিধা অস্থবিধার সংবাদ সরকারকে সরবরাহ করেন । 

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পদ্ধতি (50007 0£ £১70001100061)0 09 170110 

521৬$555 ) £ 

আধুনিক কালে প্রত্যেক গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ষাধ্যমেই 
রাষ্টভৃত্যগণ নিযুক্ত হন। এই পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ 

কমিশন গঠন করা হয় । এই কমিশন প্রার্থাগণের যোগ্যতা বিবেচন] করিয়! নিয়োগের 

জন্য হ্ুপারিশ করেন। বিভাগীয় প্রধানদের হাতে 

হর মি ভি মনোনয়নের অধিকার থাকিলে শ্বজন-তোধণনীতি প্রশ্রয় 

মূলক পরীক্ষা । লাভ করে এবং অযোগ্য ব্যক্তিও সরকারী চাকুরী পায় । 
ইহার ফলে রাষ্রকত্যকের নিরপেক্ষতা, সততা এবং 

কর্মকুশলতা ব্যাহত হয়। তাই মনোনয়নের পরিবর্তে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই 
কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি সর্বন্র অন্ুস্থত হইতেছে । অবশ্ত নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে 

জড়িত, বা গুরুত্বপূর্ন এবং গোপনীয় কার্ষে নিযুক্ত উচ্চ শ্রেণীর কিছু সংখ্যক কর্মচারী 
সব দেশেই শাসন বিভাগের দ্বারা মনোনীত হন । 

১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্ধে একটি শাসন বিভাগীয় নির্দেশ অনুর্পারে ইংলগ্ডে প্রথষ নিয়োগ 

কমিশন (01৬1 9210%102 0000001১101) ) গঠিত হয়। প্রথম পধায়ে এই ব্যবস্থ। 

ছিল ক্রটিবহুল। কালক্রমে ইহার প্রভূত পৰিিবর্তন 
নিয়োগ কমিশনের মাধ্যমেই 
সর্বত্র সরকারী কর্মচারী সাধন করা হয়। ১৮৭০ শ্রীষ্টাব্দের অপর একটি 

নিয়োগ করা হুয়। যুগান্তকারী ঘোষণার দ্বার প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষা 

ব্যবস্থাকে সরকারের প্রায় সর্বস্তরের কর্মচারী নিয়োগের একমাত্র পদ্ধতি ৰলিয়া 

গৃহীত হয়। 

১১ 



১৬৩ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পৰিচয় 

১৮৭১ গ্রীষ্টাব্ধে মাফিন কংগ্রেস নিয়োগ কমিশন গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং 

তদনষাধী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রতিযোগিতা মুলক পরীক্ষা গৃহীত হয়। কিন্ত 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়। ইহার পর ১৮৮৩ শ্রীষ্টান্জের 40617912601) 

£৯০০ অ্যায়ী প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। ইহাই বর্তমানে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের মৌলিক আইন. 

ভারতবর্ষে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের জন্য কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক রাজ্যে রা্রভৃত্য 

নিয্ষোগ কমিশন গঠনের বিধান সংবিধানে লিখিত আছে । এই কমিশন নিরপেক্ষ 

ভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীগণের যোগ্যতা যাচাই করে এবং 

ষোগ্যতমের নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট সুপারিশ করে । 

প্রায় সব দেশেই বাষ্টুভৃত্য নিয়োগ কমিশনের সদশ্তগণকে শাসন বিভাগের প্রভাব 

মুক্ত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর হয়। নি্ভাক 
চিতা স্বাধীনতা. এবং নিরপেক্ষ নিয়োগ কমিশনই সৎ এবং ক্যোগ্য কর্মচারী 

নিয়োগ সম্ভব করিয়া শাসন যন্ত্রের দক্ষতা এবং সততা 

বিধান করিতে পারে । 

রাষ্ট্রভৃত্যগণের চাকুরীর স্থাক্িত্ব এবং সন্তোষজনক শর্তাদি তাহাদের দক্ষতা-বুদ্ধির 

সহায়ক। তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে হইলে নিয়োগ কমিশনের মতামত গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়ত] প্রায় সব দেশের শাসনতন্ত্রই স্বীকার করে । 

1 রাঃ রঃ তাহা ছাড়া তাহাদের পদোন্নতির ব্যাপারে পক্ষপাতশূহ্য 

নীতি অনুসরণ কর? প্রয়োজন । মিল বলেন রাষ্ট্রভৃত্য- 

গণের পদোন্নতির ব্যাপারে মিশ্রিত নীতি গ্রহণ কর! উচিত। যে সমস্ত কাজ 

গতানুগতিক ভাবে চলে, তাহার জন্য শুধু মাত্র অভিজ্ঞতাকেই পদোন্নতির ভিত্তি 
বলিয়া ধরা কর্তব্য । কিন্তু যে সকল কাধে প্রত্যুৎ্পন্ন-মতিত্ব এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের 
প্রয়োজন, সে সব ক্ষেত্রে নির্বাচন €( 56160০0015 ) বিধেয়। 

রাষ্টরভত্যের জঅহিত জনগণের সম্পর্ক (26120017 060/561) 0, 7010110 

১০:৬৪, 200 0102 001911০ ) 2 

আমলাতন্ত্রে রাষ্্রভৃত্যের যে ভূ্মকা, গণতন্ত্রে তাহা! নহে । আমলাতন্ত্রে 

| যান্ত্রিভাবে নিদিষ্ট কার্ষস্চী অনুসরণ করাই বাষ্রভৃত্যের 
আমলাতন্ত্বেঃ রাষ্টুভৃত্য জন- টি 
গণের প্রভুর আসনে সমাসান। কততব্য । তীহার কাধ নিয়ম মাফিক, কোথাও তাহার 

ব্যতিক্রম নাই। হৃদয়হীন দক্ষতাই তাহাদের বৈশিষ্ট্য | 

জনগণের দাবী দাওয়া এখানে সম্পূর্ণ উপোক্ষত হয়। এই জাতীয় শাসনে বাষ্ট্রভৃত্য 



রাষ্কত্যক ১৬১ 

এবং জনগণের মধ্যে একটা ছুরতিক্রম্য ব্যবধান গড়িয়া উঠে । আমলাতান্ত্রিক আইনও 

এই পার্থক্যের পোষকতা করে। রাষ্ট্রভৃত্যের বিচারার৫থ পুথক আদালত এই শ্রেণী 

শাসনে প্রতিষ্ঠা কর! হয়। 

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্টরভৃত্য যথার্থ ই জনগণের সেবক। তিনি জনসাধারণের 

ভাগ্যনিয়স্তা নহেন, তাহাদের প্রকৃত বন্ধু এবং পথ-প্রদর্শক । 

সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রে জনসেবাই হইল তাহার কর্তব্য । 

রাষ্টুভূত্যগণের সেবাপরায়ণত', ন্যায় নিষ্ঠা এবং কর্ধতৎ- 

পরতার উপরেই জনগণের কল্যাণ এবং সরকারের স্থনাম নির্ভর করে । 

গণতন্ত্রে রাষ্্রভৃত্য প্রকৃতই 
জনগণের সেবক । 

॥লারাংশ ॥ 

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে থাকেন রাজনীতিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ 

তাহাদিগকে সাহাষ্য দানের জন্য যে সব স্থায়ী সরকারী কর্মচারী থাকেন তাহাদিগকে 

সামগ্রিক ভাবে “রাষ্ট কত্যক” আখ্য। দেওয়! হয়। রাষ্টরভৃত্যগণ (১) স্থায়ী 

পদাধিকারী, (২) পেশাদার, (৩) বেতনতৃক, (৪) রাজনীতি নিরপেক্ষ এবং 

(৫) বিশেষজ্ঞ । 

রাষ্ট্রকৃত্যক সরকারের রাজনৈতিক শাখার পরিপূরক । (১) পেশাদার কর্মচারী- 

গণ অনভিজ্ঞ কর্ষকতার্দিগকে নীতি-নিরধারণ ব্যাপারে সহায়তা করেন। বস্ততঃ 

তাহাদের বাস্তবজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে সরকারী সিদ্ধান্ত অলস কল্পনায় 

পরিণত হয় । (২) স্থায়ী কর্মচারীগণই অস্থায়ী কর্মকতাদের উত্থান পতনের মধ্যে 

শাসনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখেন । €৩) তাহারাই সরকারী নীতিকে প্রয়োগ 

করেন এবং শাসনযন্ত্রকে চালু রাখেন । (৪) সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রে দনন্দিন শাসন 

বহিভূত বহু কল্যাণমূলক কার্ধ তাহারা পরিচালন] করেন। (৫) তাহারাই সরকারের 

সহিত জনসাধারণের সংযোগ রক্ষা করেন । 

প্রার সর্বত্র রাজভৃত্যগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগ কমিশনের 

গ্ছপারিশ অনুযায়ী নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ কমিশনের ন্বাধীনত1 একাস্তভাবে 

কাম্য । একমাত্র ইহার ফলেই নিরপেক্ষ ভাবে একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী 

নিয়োগ কর] সম্ভব হয়। 

রাষ্ট্রভৃত্যগণের চাকুরীর শর্তাদি বহুলাংশে তাহাদের দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। 
একদিকে যেমন তাহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব প্রয়োজন, অপরদিকে পদোন্নতি ব্যাপারেও 

নির্দি্ নিয়ম থাকা বাঞ্ছিত। 

[ঠা কলা টুপ 



১৬২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্স পরিচয় 

আমলাতান্ত্রিক শাঁসন-ব্যবস্থায় রাষ্রভৃতড ঘড়ির কাটার ন্যায় নিয়মমাফিক কাষ 

সম্পাদন করেন। এখানে অন্ভূতির কোন স্থান নাই। কিন্তু গণতন্ত্রে বাষ্ট্রভত্য 
যথার্থ ই জনগণের সেবক । জনকল্যাণ-সাধনই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 

এ. 109৮ 07) 900. 00328 05৮ 7080110 99751099572 ড1%6 88 61081 01085009118 008 ? 

'রাষ্ট্রকৃত্যকঃ বলিতে কি বুঝ % তাহাদের বৈশিষ্ট্য কিকি? [ পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮] 

2, ৬৬110820709 028 689 00.009 01 8]700810 610097206 08 61097019150 9397৮ 8,1069. 

রাষ্্রভত্যগণেব নিয়োগ পক্ধতি সম্ববন্ধেযাহা জান লিখ । [ পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬০ ] 

3,138 90100 6289 ০019 ০1 6129 77010110 939:%1095 110 6109 030৮9110126 01 & 06137007819 

0০01102 , 

গণতান্ত্রিক দেশের শাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রকুত্যকের ভূমিকা কিরূপ, তাহা বর্ণনা কর। 
[ পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯] 

ক 05৮ ৪10991009 0109 191৮0118 09৮৮992 01001200110 ৪9:58 8270. 016 01615295092 

রাষ্ট্রভ্ৃত্য এবং নাগরিকের মধ্যে কিন্ূপ সম্পর্ক থাকা উচিত ? [ পৃষ্ঠা ১৬*-১৬৯ ] 
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শম্বোডঞ অধ্যায় 

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিগ্য 

€ 01977 065115105 ০01 019০ 00050160080 0£ [17018 ) 

ভূমিকা হ যে সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় প্রজ।তন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা বর্তমানে 

পরিচালিত হইতেছে তাহ একটি গণপরিষধদের দ্বার] প্রণীত | দীর্ঘকাল ধরিয়। ভারতের 

রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা বিদেশী শাসকের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ 

পার্লামেন্ট তখন ছিল ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার নিয়ামক । নির্বাচিত গণপরিষদের 

মাধ্যমে নিজন্ম সংবিধান রচনার যে দাবী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উত্থাপন করিয়াছিলেন 

তাহা ১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাবের (01055 0:9795919) দ্বার! স্বীরুত হইয়াছিল । 

পরে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পন1 (0911566 1$1155101) 5০006006 ) অন্সারে গণপরিষদ 

€0075501009176 £555610]5 ) আহ্বানের সিদ্ধাস্ত গৃহীত হয় এবং তদন্ুযায়ী ১৯৪৬ 

সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে নবগঠিত-গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পার্লামেন্ট প্রণীত ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ([159121ঃ 

[70০1১550175 £০৮) দ্বারা শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত এবং অখণ্ড ভারত দুইটি 

স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইল । অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদ অতঃপর ভারত 

এবং পাকিস্তানের ছুইটি পুথক গণপরিষদে পরিণত হইল । ১৯৪৭ সালে ২৯ আগষ্ট 
ভারতীয় গণপরিষদ ডাঃ অন্বেদকরের সভাপতিত্বে একটি খসডা কমিটি (10581661105 

(00730716665 ) নিয়োগ করে এবং এই কমিটি ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তাহার 

রিপোর্ট দাখিল করে । খসডা সংবিধান (701840 092506061010 ) ব্যাপকভাবে 

প্রচারিত এবং আলোচিত হইয়াছিল । ১৯৪৮ সালের ৫ই নভেম্বর ইহ! গণপরিষদে 

উত্থাপিত হয়| স্থুদীর্ঘ সমালোচন1 এবং বিতর্কের পর ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর 

ইহা! গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত এবং সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের দ্বারা সাক্ষরিত 

হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শেঞ্জান্চয়ারী এই সংবিধান প্রবন্তিত হয় । ২৬শে জানুয়ারী 

এঁতিহাসিক অর্থে প্রতিজ্ঞা দিবস । প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠিক ২০ বৎসর পূর্বে ভারতের 

প্রতিটি প্রান্তে সাডন্বরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয় । ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর 

মাসে পণ্ডিত নেহেরুর সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ২৬শে 

জানুয়ারী তারিখে ন্াারতীয় জনগণ একনিষ্টভাবে পূর্ণ স্বরাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করিয়াছিল। আজিকার প্রজাতন্ত্র দ্রিবস সেই এঁতিহাসিক স্বাধীনতা দিবসের স্বৃতি 

বহন করিতেছে । 



১৬৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর প্রায় ১২ বছর অতিবাহিত হইয়াছে । এই দীর্ঘ দিনের 
মধ্যে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত দলিলের কিছু রূপ বদল করা হইয়াছে । ভারতীয় 
সংবিধান নিদিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ১১ বার সংশোধিত হইয়াছে । 
আনুষ্ঠানিক সংশোধন ছাভডাও প্রথাগত বিধান, বিচারালয়ের ব্যাখ্যা ইত্যাদির 

মাধ্যমে মুল সংবিধানের যথেষ্ট পরিবততন সাধিত হইয়াছে । ভারতের ব্মান শাসন 
ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় পাইতে হইলে উপরি-উক্ত পরিবর্তনের সন্ধান অবশ্যই 
করিতে হইবে। 

সংবিধানের বৈশিষ্ঠ্যসমূহ (01818০51505 0৫ 03৪ 0500501650100, ) 

বিভিন্ন দ্রিক দিয়া ভারতীর সংবিধান স্বাতন্ত্য দাবী করে। ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ 
নিয়ে বণিত হইল £-_ 

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি গণপরিষদ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই 
লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে একটি প্রচ্ছন্ন মনোভাব ব্যক্ত 

হয়। তাহা হইতেছে, নিদিষ্ট পরিকল্পনা! অনুযায়ী 
বর্তমানকে অতীত হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র করিবার 

অভিঙ্গাফ । লিখিত সংবিধান এই মর্মে একটি ঘোষণামা ত্র । 

পৃথিবীর লিখিত সংবিধানগুলির মধ্যে ভারতীয় 

সংবিধান সবাপেক্ষা বৃহদারতন | ইহা ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ 

এবং ৯টি তপশীলে বিভক্ত । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মুল 

শাসনতন্ত্র ছিল মাত্র ৭টি অনুচ্ছেদ সমন্বিত । 

একাধিক কারণে ভারতীয় সংবিধানের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ 

সংবিধানের রচয়িতাগণ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের শাসন- 

তন্ত্রের মূল্যবান নীতিসমূহ ভারতীয় সংবিধানে সংযৌজিত 
করিয়াছেন। ইহার ফলে সংবিধানের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় জনগণ পূর্ব হইতেই বৃহদায়তন সংবিধানের সহিত পরিচিত 
ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বিষয় সমুহের 
বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল । নৃতন সংবিধানে এই পদ্ধতিই অনুস্থত হইয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় সংবিধানে শাসনের মূলনীতি ছাডাও বহু খুঁটিনাটি বিষয় 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । ভাঃ আম্বেদকর ইহার সপক্ষে বলেন £ (যেখানে জন- 

সাধারণ শাসনতান্ত্রিক নীতিবোধের দ্বার অনুপ্রাণিত, কেবলমাত্র সেখানেই মুল 

সংবিধান হইতে খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়া তাহ? পূরণের ভার আইন সভার উপর 

(২) 
ভারতীয় সংবিধান 'লখত। 

(১) 
ইন! বৃক্ত্ূম সংবিধান । 

বৃ্দায়তন হইবাব কারণ। 



ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য - ১৬৫ 

ছাড়িয়। দেওয়া নিরাপদ! কিন্তু গণতন্ত্র ভারতের নিজন্ব আদর্শ নহে । একাস্তভাবে 

অগণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর ভারতীয় গণতন্ত্র আরোপিত হইয়াছে । কাজেই 
অনিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের হাতে আত্মসমর্পণ ন। করাই যুক্তিযুক্ত ।৮) 

চতুর্থতঃ, অন্থান্য যুক্তরাষ্্রীয দেশের সংবিধানে কেবলমাত্র কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থারই 
উল্লেখ থাকে এবং রাজ্যগুলি স্বতন্ত্র সংবিধান বচন। করিয়া খাকে । কিন্ত ভারতীয় 

শাপনতন্ত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েরই শসন ব্যবস্থার বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে । 

একমাত্র ব্যতিক্রম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য | 

পঞ্চনতঃ, শাসনতন্ত্রের প্রণেত্ৃবর্গ অপর একটি জটিলতার পন্মখীন হইয়াছিলেন । 
বিভিন্ন শ্রেণীর প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য লইষ। ব্রিটিশ ভারত গঠিত ছিল। শাসন 
পদ্ধতি এবং সভ্যতার দিক হইতে তাহার] ছিল সম্পূর্ণ অসম। কাজেই তাহাদের 
সকলের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা উপযুক্ত বলিয়া! বিবেচিত হয় নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর অঙ্গ 

রাজ্যের জন্য পৃথক পাবা সংবিধানে সন্গিবিষ্ট হইয়াছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই 
পার্থক্যের অবসান খটিয়াছে। এখন সব রাজ্য সমপধায়ভূক্ত | 

ষষ্ঠতঃ, তপশীলভুক্ত বর্ণ ও উপজাতি এবং ইন্গ-ভারতীয সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থার উল্লেখ সংবিধানে করা হইয়াছে । 

সঞ্তচমতঃ, মৌলিক অধিকারের তালিকা ছাডাও কতগুলি নিদেশাত্মক নীতি 
সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পাইয়।ছে। ভারতের ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং 

রুষ্টিগত টবচিত্র্যের সহিত সঙ্গতি বিধান করিতে যাওয়ার ফলে ভারতীয় সংবিধান 

বিপুলায়তন হইয়। উঠিয়াছে। 
ভারতীয় সংবিধানে লোকায়ত্ত সার্বভৌমিকতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ কর! 

হইয়াছে । সংবিধানের প্রস্তাবন।য় বলা হইয়াছে যে ইহা। 

ইহাতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক জনগণের দ্বার] স্থ্ট এবং ইহার লক্ষ্য সার্বভৌম গণতান্ত্রিক 

8 কৰা লা প্রজাতন্ত্র প্রতি! করা। অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে 

| বহিঃশক্তির নিয়্ত্রণমুক্ত এবং প্রাপ্তি বন্বক্ষের ভোটাধিকারের 

ভিত্তিতে 'নর্চিত সরকারের দ্বার! পরিচালিত। তাহা ছাড়া এখানে বংশগত 

অধিকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্বীকৃত । 

সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে ভারতকে রাজ্য সমুহের গংঘ (01১107. ০£ 502669 ) 

রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যুক্তপ্রান্্রীয় ব্যবস্থার 
ুক্তরাষ্ত্রী ধরণের শাসন বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণভাবে ভারতে পবিদৃষ্ট হইলেও, ভার- 
বনি মারি তীয় সংবিধানের কেন্দ্রপ্রবণতা। অনন্বীকাধ । স্বাভাবিক 

অবস্থায় ভারত যুক্তরাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে শাসিত হইলেও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে 



১৬৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

জরুরী ঘোষণার দ্বার ব্বাষ্্রপতি ইহাকে এককেন্দ্রিক কূপ দান করিতে পারেন । 

এইরূপ ঘোষণার ফলে রাজ্য সরকারগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে সত্য, কিন্তু তাহার] সম্পূর্ণ 
ভাবে কেন্দ্রের অধীনস্থ হইয়া পডে। আবার শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণ। 

করিয়া রাষ্ট্রপতি যে কোন রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন । এই 

সব কারণে ভারতকে পূর্ণাঙ্গ যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া, যুক্তরান্ট্রীয় ধরণের বাষ্্র বলাই 

সমীচীন । 

ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি ইংলগ্ডের মত সহজ সাধ্য অথবা মাকিন 

যুক্তরাষ্ট্রের মত কষ্টসাধ্য নহে। ইহা আংশিকভাবে নমনীয়, আবার আংশিকভাবে 

টি অনমনীয়। কতগুলি অনুচ্ছেদ সত্যই দুষ্পরিবত্ঠনীয়। 

নমনীয়তা ও অলমনীয়তার রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের ক্ষমতার 

সুংনিরাণ । তালিকাগুলি, ইত্যাদি বিধান পরিবর্তন করিতে হইলে 

একদিকে পার্লামেণ্টের উভয়কক্ষের উপস্থিত সবস্তদের ছুই তৃতীয়াংশের এবং সমগ্র 

সদ্য সংখ্যার অধিকাংশের সমর্থন প্রয়োজন, অপরদিকে রাজ্য আইনসভাসমূহের 

অন্ততঃ অর্ধেক অংশের সম্মতি অপরিহাধ । 

অধিকাংশ অনুচ্ছেদের ব্যাপারে পার্লামেন্টের উভয় পক্ষের উপস্থিত সদস্যদের দুই 
তৃতীয়াংশ এবং সমগ্র সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের সম্মতিই সংশোধনের পক্ষে পর্যাঞ্চ । 

আবার কিছু সংখ্যক ধারা আছে, যাহ] পার্লামেন্ট সাধারণ আইনের মতই 

পরিবর্তন করিতে পারে । এই জাতীয় পরিবর্তন আনুষ্ঠানিক সংশোধন € £১1061- 

[1 ) বলির়। গণ্য হয় ন।। 

সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের একটি বিস্তৃত তালিকা স্গিবিষ্ট 

(০ হইয়াছে । এই সব অধিকারের অভিভাবক হইতেছে 

মৌলিক অধিকারের ভারতের প্রধান ধর্মীধিকরণ এবং রাজ্যের মহাধম্নাধিকরণ । 

55548 ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এই সব অধিকার অবশ্থ 
প্রয়োজনীয় । তবে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে এই অধিকারগুলি নাগরিকগণ অবাধে 

ভোগ করিতে পারে না। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলির উপর ন্যায় সঙ্গত 

নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারে । 

আয়াবল্যাণ্ডের শাস্নতস্ত্রের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র 
রর . পরিচালনার জন্য কতগুলি মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে । 

'নির্দেশাকজ্ক নীতির উল্লেখ । সমমজকল্যাণকর রাষ্ট্র €(59০121 ৬৬/০16৪75 5৪5) 

প্রতিষ্ঠা কল্পে এই নীতি শাসন-পরিচালনা এবং আইন 

প্রণয়নে অবশ্য পালনীয় । তবে রাষ্ট এই সব নীতি কাধকরী করিতে অসমর্থ হইলে 



ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ১৬৭ 

এই মর্মে আদালতে কোনরূপ অভিযোগ দায়ের কর! চলিবে না। এখানেই মৌলিক 
অধিকারের সহিত নির্দেশাত্মক নীতির পার্থক্য । 

এই সংবিধানে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (39০00191 91506) বলিয়া বর্ণনা 

রি . করা হইয়াছে । এখানে রাস্্রীয় ধর্ম (956. [২6116100) ) 

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্্। বলিয়া কিছু নাই । রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের পক্পাতিত্ব 

ব1] বিরোধিতা করিবে না। নাগরিকগণ তাহাদের নিজস্ব 

বিশ্বাস ও রুচি অনুযায়ী যে কোন ধর্ম অনুসরণ করিতে পারে। 

২১ বৎসর অথবা তদুরধ্ব বয়স্ক ভারতীয় নাগরিকের 

প্রাপ্তবষ্ ট: ভোটদানের ভোটাধিকার সংবিধান কর্তৃক ম্বীকত হইয়াছে। প্রাণ্চ 

অধিকারী । বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতে ইতিপূর্বে দুইবার 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

ইংলগ্ডের শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতে পালামেণ্টায়ী শাসন-ব্যবস্থ। প্রবর্তন 

কর হইয়াছে । রাষ্টপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাব্র। 

দারিত্বশীল নীরা প্রবর্তন তাহার পদগৌরব আছে কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা নাই । 

পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদই যথার্থ শাসন- 

ক্ষমতার অধিকারী । কেন্দ্রের অন্তরূপভাবে রাজ্যগুলিতেও দায়িত্বশীল শাসন 

গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, স্ইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের অধি- 

*ঞকনাঁগরি টি প্রচলন বাসীগণ একাধারে রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের নাগরিকতা ভোগ 
করে। কিন্তু ভারতীয়গণ একমাত্র ভারত রাষ্টরেরেই 

নাগরিক । রাজ্যের নাগরিকতা ভারতীয় সংবিধানে স্থান পায় নাই। 

যুক্তরাপ্্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবাততিত হইলেও, ভারতে 

বিচার নাতো রক্ষা বিচারব্যবস্থাকে বিভক্ত করা হয় নাই। এখানে সমস্ত 
বিচারালয় একই স্থত্রে গ্রথিত তীর 

॥ সারাংশ ॥ 

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক প্রজা তাস্ত্রিক 

ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ২৬শে জানুয়ারী 
তারিখটি তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া! ১৯৫০ সালের ২৬শে জান্চয়ারী এই সংবিধান চালু 

করা হয়। 



১৬৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

ভারতীয় সংবিধান নান! দিক দ্রিয় মৌলিকত্ব দাবী করে। (১) ইহা লিখিত 

এবং বিপুলায়তন, (২) সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই ইহার লক্ষ্য, 

(৩) যুক্তরাষ্ত্রীয় ধরণের শাসন ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত হইয়াছে, (৪) ইহার দ্বার 

নমনীয়তা ও অনমীয়তার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে, (৫) নাগরিকদের 

মৌলিক অধিক।রসমূহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, (৬) বাষ্ট্র পরিচালনায় 

নিরেশাত্ক নীতিও এই সংবিধানে সংযোজিত হইয়াছে, (৭) ধর্মনিরপেক্ষতা 

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার বিশেষত্ব, (৮) কেন্দ্রে এবং রাজ্যসমূহে দায়িত্বশীল শাসন 

প্রবন্তিত হইয়াছে (৯) সার্জনীন ভোটাধিকার স্বীকত হইয়াছে, (১০) এক- 

নাগরিকতার গচলন এই সংবিধানের অন্ততম বৈশিষ্ট্য, (১১) এই সংবিধান বিচার 

ব্যবস্থায় অথণ্ডতা অব্যাহত রাখিয়াছে । 

॥ আদর্শ প্রশ্রমাল। ॥ 

1. 10180)88 (61)9 3৬1191)% 19260189301 0109 009208101601810120 01 1031, 

ভারতীয় সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচন! কর। [ পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৭ ] 

2, 10989061199 6182 177961000 01 %20992901700 69 09091110110 01 [0010 . 

ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পঞ্ধত বর্ণনা! কর। [ পৃষ্ঠা ১৬৬ অন্ুুঃ ২] 



সপ্তদশ অধ্যায় 

সংবিধানের প্রস্তাবনা 
(77052721915 00 6155 00756100001), ) 

সাধারণতঃ লিখিত সংবিধানের ছুইটি অংশ থাকে- প্রথমটি ঘোষণামুলক্ক 
€ 49০18196915 ), দ্বিতীয়টি কার্ধকরী ( 09167901৮6 )। ঘোষণামূলক অংখটিকে 

প্রস্তাবন। বা ভূমিকা বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় এক মহান আদর্শের 

অবতারণা করা হইয়াছে । প্রস্তাবনাটি বিশ্লেষণ করিলে নিয়লিখিত বিষয়বস্তর সন্ধান 

পাওয়া যায় £ 

প্রথমতঃ প্রস্তাবনার লোকায়ত সাবভৌমিকতার উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই 

ৰা সংবিধান জনগণের ছারা রচিত । গণপরিষদ ভারতীয় 

সংবিধানেব অষ্টা জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা ভিসাবে এই সংবিধান 

555540125 প্রণয়ন করিয়াছিল। জনসাধারণের নামেই ইহা ঘোমিত 
হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবনা অনুসারে ভারত একটি সাধভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 

পরিণত হইবে | সার্বভৌম কথাটির দ্বারা সম্পৃণ নিয়ন্ত্রণ মুক্তি স্ুচিত হইতেছে | 

অর্থাৎ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে অথব। আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনায় ভারত 

(২) অন্য কোন রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিতে বাধ্য নহে । গণতান্ত্রিক 

সংবিধানের লক্ষ্য__সাবভৌম শাসন প্রবর্তন প্রস্তাবনার প্রধান বক্তব্য। সাধিক 

05555555409 প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিভিতে নির্বাচিত প্রত্তি- 

নিধিমগডলীর দ্বার] দেশের শাসনকাধ পরিচালিত হইবে । সাধারণতন্ত্র কথাটি এম 

একটি শাসনব্যবস্থার নির্দেশ দেয় যেখানে বংশান্তক্রমিক কোন নুপতির স্থান নাই। 

ভারতের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি । 

কেহ কেহ ভারতের সাবভৌম এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 

করিয়াছেন । তাভাদের মতে কমনওয়েলথ-ভুত্তির অর্থ 

ইংলগ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার । অতএব বংশান্- 

ক্রমিক নুপতির প্রাধান্য স্বীকার করার ফলে একদিকে 

ভারতের প্রজাতান্ত্রিক স্বরূপ বিকৃত হইয়াছে, অপরদিকে তাহার সার্ভৌমিকতা৷ 

ক্ষুপ্র হইয়াছে। 

কমনওয়েলথ-তুক্তির 
বিরুদ্ধে অভিযোগ । 



১৭৩ পৌবরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

কিন্তু এইব্বপ অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে 

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেন যে অনতিবিলন্দে' 

ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইবে । এই ঘোষণা অনুযায়ী স্থির 

উত্তরে বলা যায যে ইহার ফলে করা হয় যে অতঃপর “ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্, 

ভারতের নার্ভোৌমিকতা বা শুধুমাত্র “কমনওয়েলথ অব নেশনস্* নামে পরিচিত হইবে ; 

প্রজাতান্ত্রিকতা কু হয়াই। অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রাধান্তের পরিচায়ক “ব্রিটিশ শব্দটি বাদ 
দেওয়া হইবে এবং ভারত ব্রিটিশরাঁজকে কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া গ্রহণ কৰিব, 

কিন্তু তাহার আনুগত্য স্বীকার করিবে না। বাস্তবে ভারত শাসন ব্যাপারে ইংলগ্ডের 

রাণীর বিন্দৃমাত্র ক্ষমতা নাই । তাহার নেতৃত্ব বাস্তব কোন ঘটন! নহে । তাহা ছাড় 
কমনওয়েলথের সদস্যপদ একান্তভাবে ইচ্ছামূলক। ভারত নিজের প্রয়োজনেই এই 
সম্পর্ক আজিও অক্ষুপ্ণ রাখিয়াছে। ইংলগ্ডের সহিত ভারতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক হঠাৎ 

ছিন্ন কর! যুক্তিযুক্ত নহে । কমনওয়েলথে থাকার ফলে ভারতের সার্বভৌমিকতা ব৷ 
প্রজাতন্ত্রন্থবলভ গুণের অবমাননা করা ভয় নাই । 

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক গণতন্ত্র সংবিধানে পধাঞপ্ত বলিয়া বিবেচিত ভয় নাই। 

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্টা করাও 
(২) সংবিধানের লক্ষ্য । অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 

ইহাতে গণতন্ত্রকে ব্যাপক 
অর্থে ধর! হইয়াছে । এবং সামাজিক সাম্যের ভিভ্তিতে ভারতের গণতন্ত্র 

প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

(৪) চতুর্থতঃ, চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনত। 

ব্যক্তি-স্বাধীনতার শ্বাকৃতি। এবং ধর্মের স্বাধীনতা এই প্রস্তাবনার দ্বার? স্বীকৃত হইয়াছে। 

এই অধিকারগুলি মৌলিক অধিকারের পধায়তুক্ত । 
পঞ্চমতঃ, প্রস্তাবনায় বল] হইয়াছে যে সমান স্থযোগ 

মধাদা এবং এ সাম্য । এবং মর্যাদা সকলেরই প্রাপ্য । জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্্রপুরুষ 
ভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ রাষ্ট্রের পক্ষে নিন্দনীয় । 

ব্যক্তি-মহবিম1! এবং জাতীয় পরিশেষে, এই প্রস্তাবনা ব্যক্তির সম্ত্রম এবং জাতির 

এঁক্যের প্রতিশ্রুতি বন্ন। অখগুতার প্রতিশ্ররতি বহন করে। সংবিধানের আদর্শ 
হইতেছে ব্যক্তিকে মহিমান্বিত কর! এবং জাতীর এঁক্যকে অক্ষুগ্জ রাখা । 

সঠিকভাবে বলিতে গেলে, প্রস্তীবন! মুল সংবিধানের অংশ বলিয়! গণ্য হয় নাঁ। 

কিন্তু তৎ্সত্বেও ইহার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে । প্রস্তাবন। 

সংবিধানের উৎস এবং সমর্থনের ইঙ্গিত দান করে। ইহার 

মাধ্যমে সংবিধানের আদর্শ, প্রকৃতি, প্রবণতা এবং বিষকববস্তর সন্ধান পাওয়। 

প্রস্তাবনার তাৎপর্য । 



সংবিধানের প্রস্তাবনা ১৭১ 

যায়। প্রস্তাবনার অপর একটি উপযোগিতা এই যে, সংবিধানের কার্ষকরী অংশের 

ভাষা যেখানে হ্যর্থবোধক, সেখানে প্রস্তাবন। মূল স্ত্র নির্দেশ করিয়! ব্যাখ্যার 
সহায্বত1 করিয়া থাকে । ভারতীয় সংবিধানের আবেদন যথার্থই মর্মম্পর্শী। উজল 

এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সংকেত দান করিয়া এই প্রস্তাবনা গণমানসে আশা এবং 

উদ্দীপনার সঞ্চার করে । 

॥ সারাংশ ॥ 

প্রস্তাবনায় ভারতীয় জনগণকে সংবিধানের শ্রষ্টা হিসাবে এবং ভারতকে সাবভৌম 

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রক্পে অভিহিত কর হইয়াছে । কমনওয়েলথে থাকার ফলে ভারত 

এই মূলনীতি হইতে ভষ্ট হয় নাই। গণতন্ত্র কথাটি ব্য।পক অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। 

ব্যক্তি-অধিকার, সথযোগ এবং মর্যাদার সাম্য, ব্যক্তির মহিমা এবং জাতীয় এক্যের 

কথাও প্রস্তাবনায় ঘোষিত হইয়াছে । প্রস্তাবনা! সংবিধানের কাধকরী অংশের 

পর্যায়তৃক্ত নহে । ইহা ব্রাষ্ট্রশক্তির উৎস, শাসনব্যবস্থার স্বরূপ, সরকারের আদর্শ 

ইত্যাদির সন্ধান দেয়, সংবিধানের কোন ধারার অস্পষ্টতা বা জটিলতাজনিত সমস্তার 

সমাধানে আলোকপাত করে এবং ইহার দ্বার! যে মহান আদর্শ ধ্বনিত হইতেছে তাহ! 

গণচিত্তে চেতন। এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে। 

॥আদর্শ প্রশ্ন মাল! ॥ 

1. 709 ৯2075690120 620 75295500019 6০ 60৩ 000.8616061022 01 10019 870 16৪ 

৪81£101095709, 

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং তাহার তাৎপধ সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ। 

[ পষ্ঠ। ১৬৯-১৭১] 

2. [08 19752107016 798013089 170015 88 9 9০950391818 10010800760 2৯9001)110---191900 98, 

প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজ্গাতশ্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে__ 

আলোচন। কর। [এ ] 

০ ডিন ৫; 
৭9 পুলে সির 



অষ্টাছুগ অধ্যায় 

ভারতীয় যুক্তরান্ট্র 
(16061911917) 11) [10019 ) 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব € 17508191151)096176 01 (76 [15039 [0131012) 2 

সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কতগুলি স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পারস্পরিক 

চুক্তির মাধ্যমে । তাহার! স্বেচ্ছায় ম্বীয় ক্ষমতা! কিছুটা খব করিয়! কেন্দ্রীর় সরকার 

গঠন করে । উদাহরণ স্বরূপ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ কর যাইতে পারে। কিন 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পৃথক পদ্ধতিতে । ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষে 

একদিকে ছিল গভর্ণরশাসিত প্রদেশ (0:০৮13০৪ ), অপরদিকে ছিল নৃপতি পরিচালিত 
দেশীয় রাজ্য (টি৪৮৮০৩ 5০০০ )। প্রদেশ লইয়া গঠিত বিটিশ ভারতের (13110351) 

10019 ) শাসন ব্যবস্থা ছিল এককেন্দ্রিক ( [0121215 )। গ্রীদেশগুলির স্বতন্ত্র ক্ষমত্ত 

স্বীরুত হয় নাই; কেন্দ্র ছিল অপ্রতিহ্ত এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী । যদিও 

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে প্রদেশগুলিতে দারিত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের 

কথা বলা হইয়াছিল, তথাপি কেন্দ্রের নানাবিধ হস্তক্ষেপের অধিকার থাকার ফলে 

প্রাদেশিক ত্বায়ত্ব শাসনের €(:051100191 4১৪০1009109 ) সম্ভীবনা1 ছিল সাতিশর 

সীমীবদ্ধ। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমত। হস্তাস্তরিত হইল এবং ব্রিটিশ ভারতকে পাকিস্তান 

এবং ভারতবর্ষ এই দুইটি ভোমিনিয়নে বিভক্ত করিল। ভারতীয় এলাকানন্ত 

প্রদেশগুলি পূর্বের ম্যায় কেন্দ্রের অধীনস্থ থাকিল। ব্রিটিশ প্রতৃত্বমুক্ত দেশীয় রাজ্য গুলি 

ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিল। তাহাদের অধিকাংশই অনতিবিলঙ্ষে 

সন্নিকটবর্তী প্রর্দেশগুলর সহিত সংযুক্ত হইল। এইভাবে প্রাক্তন ব্রিটিশ শ।সিত 

প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য লইয়। স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইল । 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ (15105 ০7, 09790109177 905053 

96 6২০ [10018 000190,) 5 ১৯৫০ সালের সংবিধান অনুযায়ী ক, খ,গ এই তিন 

শ্রেণীয় রাজ্য (5186০ ) এবং “ঘ" শ্রেণীভুক্ত অঞ্চল (75611100915 ) লইয়া ভারতীয় 

ইউনিয়নের আবির্ভাব হইল । বিভিন্ন শ্রেণীর রাজ্য ও অঞ্চলগুলির নামের তালিক। 

নিষ্পে প্রদত্ত হইল । 



৮, 

ভারতীয় যুক্তবাষ্ ১৭৩ 

ক. শ্রেণীর রাজ্য “থ' শ্রেণীর রাজ্য 'গ" শ্রেণীর রাজ্য “হ' শ্রেথীর অঞ্চল 
1816 4৯ 90865550876 53 5686658 7১৪10 0 96866551১81 2) 7৬171001865 

(১) আসাম (১) 

(২) ভড়িষ্তা (২) 

(৩) বিহার (৩) 
(৪) বোম্বাই (৪) 

(৫) পশ্চিমবঙ্গ (৫) 

(৬) পাঞ্াব (৬) 
(৭) মধ্যপ্রদেশ (৭) 

(৮) মান্রা (৮) 

(৯) যুক্তগ্রদেশ 

জম্মু ও কাশ্মীর (১) 
মহীশূর (৩) 
মধ্যভারত €৩) 

৫পপন্ছু (৪) 

রাজস্থান (৫) 

সৌরাষ্ (৬) 

ত্রিবাঙ্কুর কোচিন (৭) 

ভায়দরাবাদ (৮) 

(৯) 

(১০) 

(১১) 

আজমীর 

ভূপাল 

বিলাসপুর 

কুচবিহার 

ক্গ 

দিল্লী 

হিমাচল প্রদেশ 

কচ্ছ 

বিশ্ধ্য প্রদেশ 

মণিপুর 

ত্রিপুরা 

আন্দামান ও নিকোবর 

স্বীপপুণ্ 

পরবর্তীকালে “ক” শ্রেণীভুক্ত অন্ধরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কুচবিহার ও চন্দনণগরর 

পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূক্তি হয় । রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতীয় 

পার্লামেন্ট যে বাজ্যপুনর্গঠন আইন প্রণয়ন করে, তাহা ১৯৫৬ সালের ১ল। নভে্বর 

বলবৎ করা হয়। 

অঞ্চলে ভাগ কর হইয়াছিল । সহ 

এই আইনে ভারতীয় যুক্তরাষ্্রকে ১৪টি র(জ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত 

ত দ্বিভাষাভিত্তিক বোম্বাই রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া 

গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র এই দুইটি নৃতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বঙমানে নিশ্নলিখিত ১৫টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল 

বহিয়াছে এবং ষোড়শ রাজ্য হিসাবে শাগাল্যাণ্ডের স্বীকৃতি আসন্ন । 

বাজ € ১0৪96০৪ ) 

(১) অঙ্ (৮) 

(২) আমপাম (৭) 

(৩) বিহার (১০) 
(৪) উড়িস্তা (১১) 

(৫) মধ্যপ্রদেশ (১২) 

(৬) উত্তরপ্রদেশ (১৩) 

€৭) মহারাষ্ই €১৪) 
এবং (১৫) 

১২ 

০১০৯৮, 

কেক্দ্রশাসিভ ভঞ্চল (0701010.115201601155 ) 

গুজরাট 

পাঞ্জাব 

পশ্চিমবঙ্গ 

মহীশুর 

রাজস্থান 

কেরল 

মাদ্রাজ 

জন্মু ও কাশ্মীর 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

দিলী 

হিমাচল প্রদেশ 

মণিপুর 
জ্রিপুরা 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুগ্ক 

লাক্ষা, মিনিকয় এ আমিন দ্বাপ 

উতর থিাপ মত ভাগিনা সুপ নল এজাহার 



১৭৪ পৌব্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

রাজ্যপুনর্গঠন আইনের ফলে রাজ্যগুলি সমপধায়তুক্ত হইয়াছে এবং ৫টি আঞ্চলিক 
মস্ত্রণাসভা গঠিত হইয়াছে। 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (56016 ০06 [7501910 ছ5061910107 ) 2 

সংবিধানে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজ্যসমূহের সংঘ (00010 06 905655) 

বলিয়া অভিহিত কর] হইয়াছে । 

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, 

ভারতীয় সংবিধান লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয় এবং ইহা চরম আইন বলিয়। স্ব'কৃত। 

দ্বিতীয়তঃ, এই সংবিধানের দ্বার কেন্দ্র এবং বাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা! 

হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং শাসনতান্ত্রিক বিরোধের মীমাংসার জন্য 

একটি প্রধান ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকা রগুলির 
মধ্যে রাজন্ব বণ্টনের ব্যবস্থাও গৃহীত হইয়াছে । 

এইসব সদৃপ্ত থাক! সত্বেও ভারত যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রের পধারভূক্ত নহে । 
অন্থান্ত যুক্তরাপ্ট্রীয় দেশে সমস্ত অঙ্গরাজ্যগুলি সমমর্য।দী সম্পন্ন । কিন্তু মূল সংধিধান 

অন্যায়ী ভারতীয় রাজ্যগুলি তিনটি শেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদের গ্রশাসনিক 

ব্যবস্থারও তারতম্য ছিল; কিন্তু সম্প্রতি এই পার্থক্য দূরীভূত হইয়াছে । বঙ্মানের 

১৫টি রাজ্য সমপর্ধায়ভূক্ত। কিন্তু রাজ্যসভায় (0০0/0০1] ০1 905055) সকল রাজ্যের 

সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। 
আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না এবং কেন্দ্র 

কোন রাজ্যের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার রাজ্যমীমা পরিবর্তন করিতে পারে না । 

কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নী তিটি প্রযুক্ত হইলেও, দ্বিতীয়টি গ্রহণ ধর হর নাই। 
275 ওরস ইচ্ছান্ুযায়ী রাজ্যগুলির রদবদল করিতে পাঁরে। 

নাম প'রবর্তনের আধকার সম্প্রতি ভারতীয় রাজ্যগুলি পার্লামেন্টে প্রদীত আইনের 

রি দ্বার পুনগঠিত হইয়'ছে। নৃতন বিন্তাসের ফলে রাজ্য সংখ্যা 

কমিয়! ১৫তে পরিণত হইয়াছে । অধুনালিগ্ত, দ্বিভাষাভিভিক বোম্বাই বাজ্যকে ভাঙ্গিয়া 

ওজর।ট ও মহারাষ্ট্র নামে ছুইটি নৃতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পুর্ব-সীমাস্তে 

নাগাল্যাণ্ড নামে আর এক নূতন পাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিতেছে । অতএব দেখা 

বাইতেহে ভারতীয় রাজ্যগুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেন নিশ্চয়তা নাই। বোম্বাইয়ের 

মত বর্তমানের অন্ত কোন রাজ্যও কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে । রাজ্যগুলির 

পুনর্গঠন ক্ষমত] কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত থাকায় এবং এ বিষয়ে সঙঙ্জি রাজ্যের অভিমত গ্রহণ 

বাঁধ্যতামৃদক ন!। হওয়ার ফলে, ভারতীয় রাজ্যগুলির অসহায়ত! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 



'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ১৭৫ 

ভারতীয্ব যুত্তরাষ্ট্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, তাহার নাগরিক সংক্রান্ত 

হিরা রানালাহরাত বিধান । চিরাচরিত ছেত নাগরিকতার ধারণ বর্জন 

ন[গরিকত। স্বাৃভ হইয়াছে । বরিষা ভারতের যুত্তর্্রয় »ংবিধান এবনাগরিকতার 

আদর্শকে গতিষ্ঠা করিয়াছে । ভারতের অধিবাসী 

ভারতবাষ্টের পুতিই আনুগত্য দান করিবে । রাজ্য এই আনুগত্যের অশদার নহে। 

এইবপ ব্যবস্থা নিশ্চিতরূপে বাক্ট্রীর সংহতির সহায়ক । 

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ব্টনের ব্যাপারেও ভারতীয় সংবিধানের 
স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে! বেন্রীয় এবং রাজ্যতরকারের বঙ্কন্ষেত্র তংবিধানের দ্বারা 

স্থনিদিষ্ট কর] হইয়াছে । কেন্দ্রীয় তা(লব ভুক্ত (0017101 

তে মা মধ্যে [155) বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের একক অধিকার 
(0,515155৮0259£ 7০৯৪ পার্লামেণ্টের হস্তে হস্ত । ষুগাতালিকভুক্ত (05077551061 

বা তঃ০০ ৮5৪ 1১6) বিষয়ে কেন্দ্র ও বাজ্য স্টভয়েই আইন প্রণয়ন 

করিতে পারে । তবে রাজ)বিধানমণ্ডল গুণীত বিধি 

পার্লামেন্ট-সষ্ট আইননর বিরোধী হইলে তাহ বাতিল হইর1 যাইবে । রাজ্যতালিকান্ 

(51566517150) অস্তভুক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য 

সরকারের উপর অপ্পণ করা হইয়াছে । বেক্দ্র তাহাতে সাধারণভাবে হস্তন্ষেপ করে 

না। কিন্তু অবস্থা বিশেষে পালামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন 

করিতে পারে! বাজ্যবিধানমণ্ডল (51565 15815150156 ) কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইলে, 

ব1 ব্াজ্যসভা7 €(00210011 0: 5০৪ 655 ) এই মঙ্ধে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তাব গ্রহণ 

কর্রিলে পার্পামেন্ট রাজ্য তালিকাভূক্ত কোন বিষয়ে আইন ঞ্ণয়ন করিতে পারে । 

আন্তর্জাতিক সান্ধ বা চুক্তি কাধনরী করিবার জন্যও কেন্দ্র অনুরূপ ক্ষমতা গয়োগের 

অধিকারী । 
ইহা ছাড়া, জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাক1 কালে পার্লামেণ্টে্ব আইন 

প্রণয়ন ক্ষমতা, রাজ্যতালিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না । আবার কোন রাজের 

শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হইলে, পংর্লামেণ্ট সবজি রাজ্যের বিধ।নমগ্ডলীর 

সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া থাকে । 

ব্াজ্যপালগণ রাট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির প্ুতিনিধি হিসাবে তিনি 

রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয়-“ব্যক্তি । রাজ্য- 

উহ সরকারগুলি কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষের নির্দেশ পালন করিতে 
বাধ্য । এই নির্দেশ পালনে রাজ্য-সরকার অস্বীকৃত বা! 

অসমর্থ হইলে, কেন্দ্র উক্ত রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করিতে পারে । ইহ ছাড়া 

0 এথহপনেকার একপেশে এছ তে পারে আঁচ 



১৭৩৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

রাজ্যপালের বিবরণী পাঠ করিয়া রাষ্ট্রপতি যদি অবগত হন যে কোন রাজ্যের শাসন 

কার্ধ সংবিধানসম্মতভাবে চলিতেছে না, তাহ হইলে তিনি শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থ 

ঘোষণ1 করিয়া এই রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন । 

পান্তা অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতীয় রাজ্যগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নির্ভরশীলতা হুম্পষ্ট। নহে। কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর তাহাদিগকে নির্ভর 

করিতে হয়। অর্থ নৈতিক নির্ভরশীলতার ফলে রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা বহুলাংশে ব্যাহত হয়। 

বিচার ব্যবস্থার সংহতি সাধন 'ভারতীয় সংবিধানের অন্ততম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য | 

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় বিচারালয় ও 

রাজ্যবিচারালয এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে । কিন্তু 

ভারতীয় সংবিধানে এইরূপ পুথকীকরণ নীতি গ্রহণ কর! 

হয় নাই। ভারতের সমস্ত আদালত এক অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার অন্তর্গত । 

বিচারপিভাগীয় অথওতা! 
বিধান । 

ভারতীয় শ[সন ব্যবস্থা! আকৃতিতে যুক্তবাস্থ্ীয় হইলেও, তাভার প্রতি প্রধানতঃ 

এককেন্দ্রিক ধরণের । স্বাভাবিক অবস্থা রাজ্যগুলি স্বতন্ত্র শাপন ক্ষমতা ভোগ কৰে 

ভারভীরলা বালিকা কিন জরুরী বিষয়ক ক্ষমমত1 প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতি 

উপর অধিকতর গুরুত্ব  শারতীর ইউনিয়নের শসন ব্যবস্থ(কে এককেন্ড্রিক রূপ দান 

বাজার রই নাছ! করিতে পারেন । তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জরুরী 

অবস্থ। নিত্য টনমিত্তিক ঘটনা নহে । স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় ইউনিরনেৰ 

শীসনকার্ধ যুক্তবাস্্ীয় পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। জাতীয় এঁক্যের প্রয়োজনে জাতীয্ব 

সংবিধান কেন্দ্রের উপর অধিকতর ক্ষমতা ও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । ভাষা, ধর্ম, 

আচার ব্যবহারে, স্বতন্ত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুস্থ মিলনের মাধ্যমে বৃহত্তর এক ভারতী 

জাতির প্রতিষ্ঠা কল্পে এইরূপ প্রবল কেন্দ্রের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকাধ। সঙ্কীর্ণ 

প্রার্দেশিকতার প্রতিবিধান কল্পে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতবর্গ এক কেন্দ্রপ্রধান 

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

॥আরাংশ॥ 

১৯৫০ সালের সংবিধান অনুযায়ী তিনশ্রেণীর রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন 
অঞ্চল লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় রাজ্যসংঘের আবিভাৰ 
অন্তান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত মূল াষ্রগুলির মধ্যে চুক্তির ফলে হয় নাই। ব্রিটিশ আমলে 
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গ্রদেশগুলি প্রধানতঃ কেন্দ্রের অধীনস্থ ছিল । স্বাধীনতা! প্রাপ্তির পরে দেশীয় রাজ্য- 

গুলি ভারতীয় ভোমিনিয়নে যোগদান করে। ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন আইন 

অন্থসারে অঙ্গরাজ্যগুলির রদবদল করা হয়। পূর্ব ব্যবস্থা বাতিল করিয়া ১৪টি 
সমপধায়ভুক্ত রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইল । জম্মু ও কাশ্মীর 

ছাড়া আর সব রাজ্যই রাজ্যপাল কর্তৃক শাসিত । একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের 

রাজ্যপ্রধান সদর-ই-রিয়াসৎ নামে পরিচিত । সম্প্রতি বোশ্বাই রাজ্যকে ভাজিয়। 

দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর? হইয়াছে এবং পুর্বসীমান্তে নাগাল্যাগড নামে ষোড়শ 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আসন্ন । 

সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসংঘ+ বল! হইয়াছে । যুক্তরাস্্রীয় শাসনের বৈশিষ্ট্যগুলি 

ভারতে ম্থান পাইয়াছে, যেমন (১) সংবিধানের প্রীধান্ত, লিপিবছ্ধতা ও 

দুষ্পরিবর্তনীয়তা, (২) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং (৩) যুক্তরাস্তরীয 

আদালত গঠন, ৫৪) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব ব্টন । ভারতীয় সংবিধানে কিছু 

কিছু যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী নিদর্শনও বর্তমান রহিয়াছে । মূল সংবিধান অনুযায়ী বাজ্য- 
গুলি বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত ছিল। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইনান্সসারে 

তাহাদিগকে € জন্মু ও কাশ্মীর ছাভ। ) সমপধায়ভূক্ত কর হইয়াছে । রাজ্য সভায় 

বাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । তাহা ছাভা, 

ভারতীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্তৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। রাজ্যগুলির রদবদল করিবার 

অধিকার কেন্দ্রের হস্তে ম্ন্ত। একমাত্র ভারতীয় নাগরিকতাই সংবিধান কর্তৃক 

ম্বীরুত । 

কেন্দ্রীয়, যুগ্ম এবং রাজ্য এই তিনটি তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের 
মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাতূক্ত 

বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে । 

শাসন সম্পকিত ব্যাপারেও কেন্দ্র-প্রাধাহ্য পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যপালের নিয়োগ- 
কর্তা বাষ্টপতি । শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণ। করিয়। রাষ্টপতি রাজ্যের শাসনভার 

স্বহন্তে গ্রহণ করিতে পারেন । 

আধিক ব্যাপারেও বাজ্যসরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরঙগীল। 
অন্ঠান্ত যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে বিভক্ত কর! হয় নাই। 

যুক্তরাপ্ত্রীয় এবং এককেন্ড্রিক শাসন ব্যবস্থার সংমিশ্রণ হেতু, ভারতকে 'যুক্তরাস্ত্ীয় 
ধরণের রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । জাতিগত এক্য অক্ষুপ্র রাখিবার জন্থা 

ভারতীয় সংবিধান প্রবলতর কেক্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 

০০১১১৩১১৩১১ 
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॥ আদর্শ প্রপ্রমাল। ॥ 
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ভারতা'য় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজাগুলির মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ তাহা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা 

উনঘিংগ অধ্যায় 

নাগরিকতা ও ভে।টাধিকার 
(02612210510119 270 71213018155) 

অন্যান্য যুক্তবাস্রী় দেশের "মন্গুকরণে ভারতে ছৈতনাগরিকতা'র প্রবর্তন কর! হয় 

নাই। সংবিধান অস্্যাষ়ী একটি মাত্র নাগরিকত! ভারতে 
ভারতায় নাগবিকতার বেশিষ্ট্ 

স্বীকৃত । তাহা হইতেছে ভারতীয় নাগরিকতা । ভারতীয় 

নাগরিকের রাজ্যের বাসিন্দা হিসাবে পৃথক কোন নাগরিকতা নাই । 

ভারতীয় নাগরিকত। অর্জন ৫4০91510017 02 11701919 0101261051010 ) 2 

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা অর্জনের কোন স্থায়ী নিয়ম বিধিবদ্ধ কর। হয় 

নাই । এ সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্টের 
ভাবতীঘ মংলিখান নাগণরকতা। 
সম্বন্ধ সম্প্্থ পরিচয় পাওয়া উপব্র অর্পণ কর হইয়াছে 1 ১০৯৫০ সালের ২৩শে 

বারন! জানুয়ারী তারিখে, অর্থাৎ সংবিধান চালু হইবার দিন ষে 
সব ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন, সংবিধানে শুধুমাত্র তাহাদেরই 

উল্লেখ আছে। 

সংবিধান অন্যায়ী, নিয়লিখিত তিনটি শর্ডের ষে কোন 
সংবিধানে তিনটি শণ্ডের উল্লেখ 

একটি পূরণ করিলে, ষে কোন ব্যক্তি সংবিধান প্রবর্তনের 

দিন ভারতীয় নাগরিক বলিয়! বিবেচিত হইবেন £ 



নাগরিকতা ও ভোটাধিকার ১৭৯ 

প্রথমতঃ, ভারতীয় এন্সাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা 

রি ভারতভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অথব] যাহাদের পিতামাতা, 

ভারতের স্থাযী বাসিন্দা পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে কোন 
সম্পকে দিধান। ". একজনের জন্ম হইয়াছে ভাব্ুতভূখণ্ডে, অথবা সংবিধান 
চালু হইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহার] কমপক্ষে পাচ বছর ভারতীয় এলাকায় বসবাস 
করিয়াছে, তাহাপ্নাই ভারতীয় নাগরিক বলিয়। গণ্য হইবে। 

দ্বিতীয় ৬ পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত ব্যক্তিদ্িগকেও বিশেষ শর্তে ভারতীয় 

রর নাগরিকতা প্রদ(ন কর] হইবে । পাকিস্থান হইতে আগত 

পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিগণকে ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে £ ৫১) 

নি বগি গার যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে 

ভারতে আসিয়াছে এবং (২) যাহার উত্ভত দিবসে ব। 

তত্পরে ভারতে আসিয়াছে । 

প্রথম শ্রেণীভৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাহারাই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে পরিগণিত 

হইবে, যাহারা অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অথবা যাহাদের পিতামাতা, 

পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মীতামহীর মধ্যে কোন একজনের জন্ম অবিভক্ত ভারতে 

হইয়াছিল এবং যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পর সাধারণভাবে ভারতে 

বসবাস করিতেছে । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তগত প্যক্তিকে তখনই নাগরিক বলিয়া ধরা হইবে, যদ্দধি 

সংবিধান চালু হইবার পুর্বে সংগ্রিষ্ট ভারতীয় কতৃপক্ষ কতৃক তাহার নাম রেজেপ্ীকৃত 

হইয়া থাকে । আবেদনকারী তাহার আবেদনপত্র দাখিল করিবার পূর্বে যদি কমপক্ষে 
ছয় মাস কাল ভারতীয় এলাকার বসবাস না করিয়1 থাকে, তাহা হইলে তাহার 

আবেদন না-মগ্রুর হইবে । 

অবিভক্ত ভারতের অর্থাৎ অধুন1 ভারত ও পাকিস্থানের বাহিরে বাসকারী কোন 

ব্যক্তির জন্ম বি অবিভক্ত ভারতে হইয়। থাকে, অথবা তাহার পিতামাত1, পিতামহ- 

পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে কোন একজন বদি 

বিডিও হি বহিষ্নুত অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়] থাকে এবং সে বর্তমানে 

ব্যক্তিদের সম্পর্কে ব্যবস্থা । যে দেশে বাস করিতেছে, সেই দেশে নিযুক্ত ভারতীয় 

কূটনৈতিক প্রতিনিধির দ্বারা যদি তাহার নাম রেজেস্ীভুক্ত হইয়া থাকে, তবে 
তাহাকেও ভারতীয় নাগরিক বলিয়! গণ্য কর। হইবে । 

১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা! আইন (1791250. 0/01555809 4১০6 
9£ 1955) পুর্বেই বলা হইয়াছে যে নাগরিকতা সম্পর্কে নিয়মকানুন প্রবর্তনের 



১৮০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

ভার সংবিধান পার্পামেণ্টের হস্তে ম্স্ত করিয়াছে । সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 

১৯৫৫ নালের আইন অনুষারী পার্লামেন্ট ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগরিকতা! 

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি । সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধান প্রণয়ন করে । এই আইন অনুসারে 

ভারতীয় নাগরিকতা অঞ্জনের পদ্ধতি পাচ প্রকার । 

প্রথমতঃ, ১৯৫৭ সালের ২৬শে জান্রয়ারী অথব। তাহার 

জনক । পরে ভারত ভূখণ্ডে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই 

ভারতের নাগরিক বলিয়। গণ্য হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী অথব। 

রক্তের হি: | ততৎ্পরে ভারতীয় কোন নাগরিকের সন্তান বিদেশে ভূমিষ্ঠ 

হইলেও তাহাকে ভারতীর নাগরিক বলিয়! ধর? ভইবে । 

তৃতীয়ত:, ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিতে হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট 

(৩) নিদিষ্ট ফর্মে রেজেষ্টাকরণের জন্য আবেদন করিতে হইবে 

রেজেন্ীকৃত ভাবে । এবং শত পূরণের সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 

আবেদনকারীর নাম নাগরিক হিসাবে রেজেপ্্রী করির1 লইবেন । 

রী চতুর্থতঃ, প্রাপ্তুবধস্ক বিদেশী আইনসিদ্ধভাবে ভারতীয় 
দেশীররকরণ জনিত | নাগরিকতা অঞ্জন করিতে পারে । তাহাকে অবশ্যই 

করেকটি শর্ত পুরণ করিতে হইবে । শতগুলির মধ্যে 

স্থাবী বসবাদের অভিপ্রায় এবং যে কোন একটি ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান__বিশেষ- 

ভাবে উল্লেখযোগ্য | 

(৫) যদ্দি কোন নৃতন অঞ্চল ডারতীয এলাকাধীনে আসে, 
বিলিভ । তাহা হইলে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ ভারতীয় নাগরিক 

বলিধ1 গণ্য হইবে । 

নাগরিকভার বিলুপ্তি ঃ ভারতীয় নাগরিকতা আইনে নাগরিকতার বিলুপ্তির 

কথাও বল! হইয়াছে । 

* প্রথমতঃ, যর্দি কোন ব্যক্তি এককালীন ভারত এবং 

(১) অন্য কোন দেশের নাগরিক বলিয়া! বিবেচিত হয়, তাহা 
স্বেচ্ছাপ্রণো দিত 

খোপার দ্বার] | হইলে সে ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা পরিহার 

করিতে পারে । 

(২) দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশী 
দেশীয়করণের ফলে । রাষ্ট্রের নাগরিকতা অঞ্জন করিয়। থাকে, তাহা হইলে 
তাহার ভারতীয় নাগরিকতা বিলুপ্ধ হইবে । 



নাগরিকতা ও ভোটাধিকার ১৮১ 

তৃতীয়তঃ, ভারত সরকার আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবাস্ছিত ব্যক্তির 

বে নাগরিকতার বিলোপ সাধন করিতে পাবে । উদ্দাহরণ- 

নাগরিক অধিকার হইতে . ম্বূপ বলা যাইতে পারে যে, সংবিধান অবমাননার 
বফিত হওয়ার ফলে। অপরাধে অপরাধী এবং যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের সঙ্গে ব্যবসায়ে 
অথবা সংবাদ আদান-প্রদানে রত ব্যক্তি ভারতীয় নাগরি কতা হইতে বঞ্চিত হইবে । 

ভারতীয় নাগরিকতা আইনে কমনওয়েলথ নাগরিকভারও (09070750177 

ড7০8101) 01012651251710 ) উল্লেখ পাওয়া যায় । ভারতীয় 

নাগবিক যেসব অধিকার ভোগ করে, কেন্দ্রীয় সরকার 

সেই সব অধিকার ভারতস্থিত কমনওয়েলথতৃক্ত দেশগুলির নাগরিকদিগকে গুদান 

করিতে পারে । তবে এইরূপ ব্যবস্থা পারস্পরিক হওয়] প্রয়োজন । 

কমনওয়েলথ নাগরিকত। 

ভারতে ভোটাধিকার ( ঢাত0017156 2 [10019 ) 2 

ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক প্রাঞ্ধবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত 

হইয়াছে এবং ভোটদানের নিমিত্ত শিক্ষা ও সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনরূপ বিধিনিষেধের 

উল্লেখ করা হয় নাই। সংবিধানের ৩২৬নং অনুচ্ছেদে বল। হইয়াছে যে প্রাপ্তবয়স্কের 

বার্তা ভোট।ধিকারের ভিত্তিতে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার 

ভোটাধিকার ভারতীয় নির্বাচন অন্ষ্ঠিত হইবে । প্রাপ্তবয়স্ক বলিতে ভারতীয় 

গণতন্ত্রের ভিত্ি। সংবিধানে ২১ বৎসর বয়স্ক বা তদুর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিকে বুঝান 

হইয়াছে । সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে পার্লামেন্ট অথব]| রাজ্য বিধানমণ্ডল 

প্রণীত বিধি অনুযায়ী কোন ভারতীয় নাগরিকের নাম, ধপবাস না করার ফলে, 

মস্তিক-বিকৃতির কারণে এবং গুরুতর অসদাচরণের জন্য, লোকসভা এবং রাজ্য বিধান 

সভার নির্বাচনে ভোটার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে । 

॥ সারাংশ ॥। 

একনাগরিকত। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ১৯৫০ সালের ১৬শে 

জানুয়ারী কাহার ভারতীয় নাগরিক বলির! গণ্য হইবে, শুধু তাহাদের কথাই 

সংবিধানে বল হইয়াছে । পরবতীকালের নাগরিকত] সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের ভার 

পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে । সংবিধানে তিনটি শর্তের উল্লেখ দেখা যায় | 

ইহার মধ্যে ষেকোন একটি পালন করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে ১৯৫০ সালের ২৬শে 

জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় নাগরিক বলিয় ধরা হইবে । 



১৮২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন অনুসারে ভারতীয় নাগরিকত। অর্জনের পদ্ধত্তি 

পাচটি ঃ (১) জন্ন্তত্রে, ৫২) রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে, (৩) রেজেপ্রীকত ভাবে, 

(৪) দেশীরকরণ জনিত কারণে এবং €€) নূতন অঞ্চলের ভারতভূত্তির ফলে । 

নাগরিকতার খিলুপ্তি এবং কমনওরেলথ নাগরিকত। সম্পর্কেও যখোপযুক্ত ধারা এই 

আইনে বিধিবদ্ধ হইয়শছে । 

প্রাপ্তিবযস্ধমাজ সকলের ভোটধশনের অপধ্বিকার সংবিধান দ্বার] স্বীকৃত হইয়াছে । 

২১ বৎসর অথব! তদুর্ধ্ব বযস্ক প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার প্রবর্তন কর? 
হইয়াছে । 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 

1, 10515 10109 8518617161৮ 110 16৮00 6০0 01017908010 217 10015 1 

ভারতীয় নাগবিকতা! সংক্রীত্ত বত্তমান আইন সম্পর্কে যাহ! জান লিখ। [ পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮১] 

2, 1098০109100 0100790% 206110908 ৮) 51010 1001750 0111761081)11 0910 ৮০ 8০00160 ? 

ভারতীয় নাগরিকতা অজনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কব । [ পৃষ্ঠা এ] 

9. 715 50658 902 7 (৯) 01050509010 80 00019 86 8009 0102) 015090087% 01 &])0 0010- 

187600 5 (0) না0010189 110 [10011 

চীকা লিখ $ (ক) সংবিধান চালু হইবান সময়ে ভারতীয় নাগরিকতা, (খ) ভারতে 

ভোটাধিকার । [ পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮১, ১৮১] 

বিংশ তাণ্যায় 

মৌলিক অধিকার 
(7010 09.120510181 11151)65 ) 

- গণতান্ত্রিক শাসনের লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচন। 
করা । কতগুলি প্রয়োজনীয় স্থযোগ সুবিধার সম্যক 

সংরক্ষণের দ্বারাই স্থস্ত সামাজিক পরিবেশ গঠন কর 
সম্ভব । এই সব অযুল্য সুযোগ বা শর্তগুলিই মৌলিক অধিকার বলিয়া অভিহিত । 
ইহাদের অবর্তমানে ব্যক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবন। ব্যাহত হয়৷ 

মৌলিক অধিকারের অর্থ 



মৌলিক অধিকার ১৮৩ 

সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকা উচিত কিনা এ সম্বন্ধে দুইটি পরস্পর 
বিরোধী ধারণ1 প্রচলত আছে । ইংলণ্ডের শাসনতগ্ত্রের নজীর দেখাইয়া অনেকে 

হিরা রাবার ব্যক্তি স্বংধাঁনতা রক্ষার্থে মৌলিক অধিকার 
ভুক্তি সম্বন্ধ বিতরন ধারণা । বিধিবদ্ধ করার প্রশ্জোজন নাই। তাহাদের মতে 

অধিকারের ধারণা নিত পরিবর্তণনীল । ভাহ] ছাড়া 

অবস্থা বিশেষে অধিকার গুলির গুয়োগ সীমাবদ্ধ করা হইয়া] থাকে । অতএব মৌলিক 

অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ নী থাকাই যুন্তিযুক্ত ॥ 

কিছ দ্বিতাষ মতবাদ অগ্গনাত্ে মৌলিক অধিকার অলিখিত থাকার অর্থ ব্যক্তি- 

স্বাধীনতাকে সরকারের শুডেচ্ছার উপর সমর্পণ করা । সাংবিধানিক স্বকৃতির ফলে 

মৌপিক অধিকার সমূহ এরূপ শক্তি ও পবিত্রতা অর্জন করে যে, সরকার যথেচ্ছভাৰে 
এইগুলি লংঘন করিতে সাহসী হয় না। আধুনিক প্রায় প্রতিটি লিখিত সংবিধানে 

মৌলিক অধিকারের উল্লেখ দেখা যায় । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এই দিক দিয়। 

পরবতী সংবিধানসমূহকে প্রভাব্তি *রিষাছে । 

ভারতীর নাগরিকের মৌলিক অধিকার ( দএা:900018071 1২18৮৩ ০0 
[00197 0105505 ) 2 ভারতীয সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের একটি 

বিস্তৃত তাণিকা স্থান পাইয়াছে। এই অধিকারগুলিকে মান্য করা রাঞ্জঠের কতব্য। 

সংপিধানে বলা হইখাছে যে কোন আইনের দ্বারা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন ভইলে, তাত" 

সংবিধান বিরোধা বপিয়া বাতিল হইয়া যাইবে । 

ভারুতীয নাগরিকের মৌলিক অপ্বিকারগুলিকে সাধারণতঃ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত 

করা ভইয়। থাকে £ 0১) সাম্যের অধিকার, €২) স্বাধীনতার 
ভারতীয় নাগণবকির মৌণলক | 
অধিকার ৭ট শ্রেণীতে বিতক্ত। অধিকার, (৩) শোধণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৭) ধর্মা- 

চরণের স্বাধীনতা, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার, 

(৬) সম্পত্তির অধিকার, (৭) শাসনতান্ত্রক গ্রতিবিধ।নের অধিকার । নিম্জে অধিকার 

সমূহের বিস্তৃত আলোচনা কর হইতেছে । 

নিম্মলিখিত অধিকারগুলি সাম্যের অধিকারের অন্তগত 

(ক) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ; (খ) কেবলমাঁজ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান অথব1 

স্ত্রী পুরুষ ভেদে বৈষম্যমূলক বাদ্্রীয়ি আচরণের উপর 
সাম্যের এরর নিষেধাজ্ঞায় (গ) সাধারণের ব্যবহাধ স্থানঃ “ঘমন পার্ক, 

€ চ18,৮ 6০ 7505%1165 0 রেক্তোরা ইত্যাদিতে সকলের প্রবেশাধিকার; (ঘ) 

অস্পৃশ্ঠতা বর্জন এবং ইহাকে দপ্তনীয় অপরাধ বলিয়! ঘোষণী ; (ও) একমাত্র সামরিক € 

শিক্ষাবিষয়ক উপাধি ছাড়া, অন্থান্থ উপাধির বিলুপ্তি সাধন । 



১৮৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাসন্ত্র পরিচয় 

বিভিন্ন পৌর ব। সামাজিক অধিকার, স্বাধীনতার অধিকারের অস্ততুক্ত, থা__ 

(ক) মতামত প্রকাশের অধিকার, (খ) শান্তিপূর্ণ এবং নিরস্মভাবে সমেবত্ত হইবার 

(২) অধিকার (গ) সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার, (ঘ) 

স্বাধীনতার অধিকার ভারতবাষ্টরের সবত্র অবাধ গমনাগমনের অধিকার, (উ) 

(8185৮ ৮০ ৪5৫০০) ভারত ভৃখপ্ডের অন্তর্গত যে কোন স্থানে বসবাস করিবার 
অধিকার, (চ) সম্পত্তি অর্জনের, রক্ষার এবং দান বা বিক্রয়ের অধিকার, (ছ) নিজন্ব 
অভিরুচি অগ্রযায়ী যে কোন বৃত্তি অবলম্বনের অথবা অন্ত কোন পেশা বা ব্যবসায় 

বাণিজ্য চালাইবার অধিকাব | 

কোন নাগরিক যাহাতে অযথা দোষী সাব্যস্ত না হয়, তাহার জন্য সংবিধানে 

প্রতিকারের ব্যবস্থা গুভীত হইরাছে। সংবিধানে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে 

প্রচলিত আইন ভঙ্গ না করিলে কেহ অপরাধী বলির গণ্য হইবে না! একই 
অপরাধের জন্ত কেহ একাধিকবার দণ্ডিত হইবে না এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষাদানে 

কাহাকেও বাধ্য কর যাইবে না । 

স্বাধীনতার অধিকারের সহিত সংশ্লিষ্ট অপর একটি মুল্যবান অধিকারের উল্লেখ 
ভারতীয় সংবিধানে কর। হইয়াছে, তাহ। হইতেছে জীবনের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি- 

স্বাধীনতার অধিকার (1২18100 00 10962501018 0: 1165 
জীবনের নিবাপত্তা ও ব্যক্তিগত ৃ ঃ 
স্বাধীনতার অধিকারের অর্থ। 9. 06:5009] [12]ঠ )। এই অধিকারে বলা! 

হইয়াছে যে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে 
তাহার জীবন এবং ব্যক্তি-শ্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না । ইহা ছাড়া, কোন 

ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কর! হইলে, যথাশীঘ্ব সম্ভব তাহাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাইতে 

হইবে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে এবং নিকটতম ম্যাজিষ্ট্রেটের নিদেশ 

ব্যতিরেকে তাহাকে ২৪ ঘণ্টার অধিককাল আটক রাখা যাইবে না। 

উপরি-উক্ত অধিকার শক্রপক্ষীয় বিদেশী (7০05 4৯115 ) এবং নিবততনমূলক 

আটক আইনে অবরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি গুযুক্ত হইবে না। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্ট 

নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিরাছে। 

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার অগ্রগারে নরনারী লইয়। ব্যবসা, বেগার ও অন্যান 

(০). . . রকমের বাধ্যতামূলক শ্রম অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, 
শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার এবং চৌদ্দ বসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে কারখানা, খনি 
(781805 5251786 1050101- , 

(8৮০5 )। অথব1 অন্য কোন বিপদসংকুল কারে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা 

হইয়াছে। 



মৌলিক অধিকার ১৮৫ 

সামাজিক শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও নীতি সাপেক্ষভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের 

স্বাধীনতা এবং ধর্ বিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্ম প্রচারের অধিকার থাকিবে । কোন 
বিশেষ ধর্মের সংরক্ষণ বা প্রচারের জন্ত কাহাকেও করদানে 

সার চি অধিকার বাধ্য করা যাইবে না। সরকার পরিচালিত শিক্ষা- 

(88৮৮ ৮০ ঘ'5৪৭০৪০ ০£. প্রতিষ্ঠানে সাধারণভাবে ধর্মমূলক শিক্ষা দেওয়। চলিবে না 

০০ এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন শিক্ষায়তনে বর্মীয় 

উপাসন। ইত্যাদিতে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হইবে না। 

এই অধিকারটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংবিধানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

ভারতীয় নাগরিকদের কোন অংশ ভারতের যে কোন অংশে 

ডি হারা বসবাস করা কালীন তাহাদের নিজন্ব ভাষা, লিপি ও কৃষ্টি 

অধিকার । রক্ষার অধিকার ভোগ করিবে । কেবলমাত্র ধর্ম, বণ, 
(0016088%] %770 77/01)08 রিনি _. রঃ ৃ্ 

00858138068) জাতি বা ভাষার হেতু দেখাইয়। রাষ্ট্র পরিচালিত ব। রাষ্ট্রীয় 
সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনে কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ কর। 

চলিবে না। সংখ্যালঘুদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত বলির কোন শিক্ষালয় 
সরকারী সাহাধ্যলাভে বাঞ্চত হইবে না । ৮৫ 

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন এবং আইনের নির্দেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পন্তি 

রি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। বাণী কোন ব্যক্তির 

সম্পত্তির অধিকার । সম্পত্তি দখল করিলে, তাহাকে অবশ্যই ক্ষতি পুরণ দিতে 

বিডি হিভর হইবে । রাজ্য-আইনসভ। এই মর্মে কোন আইন প্রণয়ন 

করিলে, বাষ্রপতির অন্রমোদন ছাড়া তাহা কাধকরী হইবে না| জধিধার] উচ্ছেপ 

সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে যে সব বাধার স্ষ্টি হইয়াছিল: তাহ] দূর রিবা জন্য ১৯৫১ 

এবং ১৯৫৫ পালে ভারতীয় সংবিধানের ছুইবার সংশোধন কর। হইয়াছে । এই 

দংশোধনগুলি ভারতরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার পরিচয় দান করে ! 

অধিকার অযথা ক্ষুপ্ন হইলে, প্রতিকারের কোন উপায় যদি না থাকে, তাহ হইলে 

অধিকার অর্থহীন আশ্বাসবাণীতে পধবসিত হর। ভারতীয় সংবিধানে অধিকার 

সংরক্ষণের যথোচিত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হুইয়াছে। 

দা ফোন ব্যক্তির অধিকার অন্যাযভ।বধে আক্রান্ত ঝা ব্যাহত 

অধিকার (58৮6 ৮০ ০০০৪ হইলে, সে প্রধান ধর্মীধিকরণ বা মহাধর্মাধিকরণের নিকট 
০০০০ প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবে । মৌলিক অধিকারের 

অভিভাবক হিসাবে উক্ত হ্যায়ালয় হেবিয়াস কর্পাস, ম্যাণ্ডেমাস, কুয়োও্য়ারেণ্টো 

ইত্যার্দি ধরণের আদেশ, নির্দেশবা পরোয়ান। জারী করিতে পারে। কিন্তু 

ভা 



১৮৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

প্রতিবিধানের অধিকার রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতার ছার] ম্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইয়াছে 1 
জরুরী অবস্থায় বিশেষ ঘেবণার দ্বারা রাষ্রপতি অধিকার রক্ষার জন্য বিচারালযে 

অবেদনের অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন । 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতীয় সংবিধান কঠুক স্বীকৃত অধিকারগুলি নিরক্কুশ 
বা অপীম €৪591505 ) নহে । রান্্রীয প্রয়োজনে অবিকারগুলির উপর ন্যায়সঙ্গত 

নিয়স্তরর আরোপ কৰা চলে। স্বাধীনতার অধিকার নানাবিধ শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ । 

উদ্ধাহরবম্বক্ধপ, মত প্রকাশের স্বাধীনতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাস্ত্রীয 

উজার নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র সহিত বন্ধুত্পূ সম্পর্ক, সামাজিক 
শতশৃগ্গ নহে। শৃছ্ঘলা ও শ্ীলতা বা নীতিবোধের প্রয়োজনে এবং 

আদালতের অবমাননা, মানহানি ও অবৈধ আচরণের 

পোষকতা, ইত্যার্দির দিকে দৃষ্টি রাখিয়। রাষ্ট্র মতপ্রকাশের অধিকারের উপর ন্যায়সঙ্গত 

নিমন্ত্রণ আরোপ করিতে পারে। অবশ্ঠ রাষ্র-নিিষ্ট নিয়ন্ত্রণ স্যায়সঙ্গত কিনী, তাহা! 

বিচারের চুড়ান্ত ক্ষত] বিচারালয়ের উপরন্যন্ত। সম্পত্তির অধিকারও অবাধ নহে । 

জনন্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্্রারন্ত কর! চপিবে। তেমনি সর্বসাধারণের স্বার্থে 

বুত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতার উপরও বাষ্্র বিধিনিবেধ আরোপ করিতে পারে । 

গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে অধিকারের সীমাবদ্ধতা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । কোন 
কোন অঞ্চলে সামরিক আইন জারী কর] হইলে, উক্ত অ।ইনের মেয়াদ শেষ না? হওয়1 

পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলি সেখানে গুযুক্ত হইবে না। 

জরুরী অবস্থ।র ঘোষনা বলবৎ থ।ক1 কালে রাষ্ট্র স্বাধীনতার অধিকার বিরোধী 

আইন প্রশয়ন করিতে এবং পরিচালন1 সংক্রান্ত কাষ সম্পাদন করিতে পারিবে। 

অরুবী ঘোষশার ঘমেরাদ শেষ হইলে অবশ্য এইবূপে আইন বাতিল হইয়া যাইবে । 

ইহা ছাড1 জরুরী অবস্থায় রাগ্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রতিধিধানের অধিকার স্থগিত 

রাখিতে পারেন। এই জাতীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইলে, ব্যক্তিম্বাধীনতার সমাপ্তি 
ঘটবে এবং ভারতীয় গণতন্ত্র সমাধি রণচত হইবে বলির অনেকে অভিমত প্রকাশ 

করিয়াছেন । কিন্তু ইহ! স্মরণ রাখা কর্তব্য যে রাই অধিকারের রক্ষক। কাজেই 

দেখিতে হইবে ব্যক্তি-অবিকার যেন রাবীর নিরাপত্ত। ব্ধানের পথে বাধার স্যট্রি 

করিতে না পারে । বাইর যখন বিপদ্ধাপন্ন, তখন ব্যক্তির অধিকার অব্যাহত থাকা? 

সম্ভব নহে । রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তির স্বাধীসতা সঙ্কুচিত করা অসমীচীন নহে। 
ভারতীম্ব গনতন্তবকে বিপন্দুক্ত এবং নাগরিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 

জন্যই সংবিধানে সাময়িকভরববে মৌলিক অধিকার মুলতুবী রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। 

হই্বাছে। 



মৌলিক অধিকার ১৮৭ 

॥ সারাংশ ॥ 

সংবিধানে মৌলিক মানবীয় অধিকারের উল্লেখ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অন্ততম 

উপায় হিসাবে বঙমানে বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্তটে ভারতীয় সংবিধানেও মৌলিক 

অধিকারের একটি তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই অরধধিকারগুলি ক্ষুন্ন হইলে 
নাগরিক প্রধান ধপ্নাধিকরণ অথব। মহাধর্মীধিকরণের নিকট আবেদন করিতে পারিবে । 

সরকার প্রণীত কোন আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী হইলে তাহা বাতিল 
হইয়া যাইবে । এই সব মৌলিক অধিকারের সম্যক সংরক্ষণের উপরই ভারতীয় 

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । 

নিম্মলখিত অধিকারগুলি ভারতীয় সবংাবধানে স্বীকৃত হইয়াছে £ 

(১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুহ্গে, 

অধিকার, 0৪) স্বাধীন ধর্ধাচরণের অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক 

অধিকার, (৬) সম্পত্তি সংক্রান্ত আধকার এবং (*) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের 

অধিকার । 

এই সব অর্ধকারের উপর রাষ্ট্র স্তায়স্গত বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে । 

অবশ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ঘুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহার চুড়ান্ত বিখেচনার দারিত্ব বিচারালয়ের | 

অধিকারগুপি অবস্থা-নিরপেক্ষ নহে। রাস্্রীর প্রয়োজনে ইহাদের প্রযে।গ বন্ধ বাখ। 

বায়। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার রক্ষাথথে আদালতের নিকট 

আবেদনের অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন । 

॥ আদর্শ প্রসমাল। ॥ 

17 ৬৮1৯৮ 9০ ০0227002005 00080020621 চ0180568 2 1215030087509 6]59 তা] 055106027৮৯] 

[৮16০৭ 01585509990 05 119. 09108 680005918 01 1001৬ 

মৌলিক অণধকার বলিতে কি বুঝায়? ভারত;য় সংবিধানে কি (কি মৌলিক আর্ঘকার স্বীকুত 
হুহয়াছে? [ পৃ ১৮২-১৮৫ ] 

2. (3159 8৬0 1092 01 1110 00710701065] চ181014 90]00520 0৮ 009 01177৩11891 10087, 

470 02)989 10161015 55705910909 ? 

ভারভায় নাগারকগণখ যে সব মৌলক অধিকার ভোগ করে, তাহ! বর্ণনা কর । এই অধিকার- 

গুলি কি অবাধ? [ পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৬ ] 

&£. ছড269 2 90076 9595 08 6209 17110 05109170655] 11206801609 120 0112 010159)0 , 

ভারভাগ্ন নাগরিকের মৌলিক অধিকার ল্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। [ পৃষ্টা এ] 



একানিংশ অধ্যায় 

রাষ্্র-পরিচালনার নিদেশাত্মক নীতি 
€:117506155 চ১7:11)0119155 0: 56862 7১০01105 ) 

“ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশে (78: [৬ ) আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতস্ত্রের 

অন্নকরশে রাষ্্রপরিচালনার নিমিত্ত কতগুলি নির্দেশাত্মক নীতি লিপিবদ্ধ কর! 

হইয়াছে । এই সব নীতির লক্ষ্য স্বিচার এবং সাম্যের ভিত্তিতে এক সুস্থ সমাজ- 

ব্যবস্থা প্রবর্তন করা । পুলিশী রাষ্রের ধারণা বওমানে বর্জন কর হইয়াছে এবং 

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সর্বত্র প্রসারলাভ করিতেছে । যুগবিশ্বাসের সহিত সঙ্গতি 

দিওনা জাহির! ভারতীয় সংবিধানও রাষ্ট্রে উপর কতগুলি 

এবং সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ- কল্যাণবিধায়ক দায়িত্বভীর অর্পণ করিয়াছে । শ্রেণীহীন 

কল্যাশকর রাষ্ট্রের প্রতি্ঠা। শোষণহীন সমাজ গঠন কর ভারতীয় সংবিধানের লক্ষ্য । 
ভারত রখষ্ট শুধুমাত্র নিবারণমূলক কাষে ব্যাপুত থাকিবে না। তাহার কল্যাণহস্ত 
সমাজ-জীবনের সর্বত্র প্রসারিত হইবে । এইরূপ সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের (9০০9] 

ড৬০11515 90869) আদর্শ ই নির্দেশাত্মক নীতির মাধ্যমে ঘোষিত হইয়াছে । 

সংবিধানে বল হইয়াছে যে জনকল্যাণের উদ্দেশ্তে রাষ্ট্র এমন এক সমাজব্যবস্থার 

সংগঠন ও সংরক্ষণে তৎপর হইবে, যাহার ফলে জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্তা়পরতা সঞ্চারিত হয় । 

এই নীতিগুলি আইনতঃ প্রযোজ্য নহে । সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বল। হইয়াছে 

রাভিনা যে সরকারের বিরুদ্ধে এই সব নীতি অমান্যের অভিযোগ 

সাহায্যে বলবৎ করা বিচারালয়ে গ্রাহা হইবে না, কিন্ত এই নীতিগুলিই হইবে 

ইন দেশ শাসনের ভিত্তি স্বরূপ । আইন প্রণয়নে এবং শাসন 

পরিচালনায় নিদেশাআ্মক নীতিগুলিকে প্রয়োগ করাই হইতেছে রাষ্ট্রের কতব্য। 

সরকারী আইন বা কাধের দ্বারা মৌলিক অধিকার ক্ষুপ্ন হইলে নাগরিক 

হ্যায়ালয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতি পালন কর। ন। 

হইলে, বিচারালয়ে এই মর্ষে আবেদন করা যাইবে নণ, 
মৌলিক অধিকার ও নির্দে- 
শাঙ্মক নীতির মধ্যে পার্থক্য। এখানেই নির্দেশাত্মক নীতির সহিত মৌলিক অধিকারের 

পার্থক্য । মৌলিক অধিকার আইনসঙ্গত, কাজেই 

অলজ্বনীয়। কিন্ত নির্দেশাত্মক নীতি রাষ্ট্রের প্রতি সংবিধানের উপদেশ ব।.স্থপারিশ 

ছাড়া আর কিছু নহে। ৰ | 



রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতি ১৮৯ 

বিভি্ল নির্দেশাত্মক নীতি £ সংবিধানে যে সব নির্দেশাত্রক নীতি লিপিবদ্ধ 
কর] হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 

(১) পুরুষ ও নারী নিবিশেষে সকল নাগরিক ভরণপোষণের অধিকার লাভ 

করিবে । 

(২) দেশের ধনসম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বসাধারণের স্বার্থে 

পরিচালিত হইবে । 

(৩) স্রীপুরুষ নিবিশেষে সকলে সমান কাজের জন্ত সমান পারিশ্রমিক পাইবে । 
(৪) শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির অপচয় রোধ করা এবং আঘধিক দৈম্তবশতঃ 

নাগরিক যেন বয়স ও সামর্থ্যের প্রতিকূল উপজীবিকা। গ্রহণে বাধ্য না হষ তাহা দেখা, 

রাষ্ট্রের কর্তব্য | 

(€) কৈশোর ও যৌবন যাহাতে শোষণ ও অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষ! পায় 

তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

(৬) গ্রাম্য পঞ্চায়েত পঠন করিতে হইবে । 

(৭) প্রত্যেক নাগরিক কর্মের এবং শিক্ষার অধিকার পাইবে । ইহা ছাড় 
বেকার, বুদ্ধ, অক্ুস্থ এবং অক্ষম নাগরিকের জন্য পরকাৰী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে 

হইবে । 

(৮) রাষ্ী সকল শ্রেণীর শ্রমিকের কর্মসংস্থান, তাহাদের উপযুক্ত মজুরী, জীবন 

যাত্রার মানোন্নয়ন এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করিবে । 

(৯) ভারতের সর্বত্র একই রূপ দেওয়ানী বিধি প্রবন্তিত থাকিবে । 

(১০) সংবিধান চালু হইবার ১০ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসর পথস্ত বালক 

বালিকাদের বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইৰে । 

(১১) অনগ্রসর সম্প্রদায়ের, বিশেষ করিয়! তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিসমূহের 
উন্নতি বিধানের এবং তাহাদিগকে অবিচার ও শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার 

দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে । র্ 

(১২) জনম্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইৰে। 

(১৩) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি কাধ ও পশুপালনের ব্যৰস্থা এবং 
গোহত্য। নিবারণ করিতে হইবে । 

(১৪) ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান এবং স্থতিরক্ষক বস্ত সমুহের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
(১৫) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতশ্ত্র করিতে হইবে, এবং 

(১৬) শাস্তিপুর্ণ উপায়ে আস্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইৰে। 
১৩ 
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সংবিধানের মুখবন্ধে ঘোষিত আদর্শগুলি নির্দেশাত্মক নীতি সমুহের দ্বারা 

পুনরুচ্চারিত হইয়াছে । এই নীতিগুলির প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ। কাজেই কোন 

একটি নীতি শাসন ব্যবস্থায় গৃহীত বা প্রযুক্ত না হইলে, আদালতের সাহায্যে তাহাকে 

বলবৎ কর যায় না। তবে এই নীতিগুলিকে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা 

হইয়াছে । অবশ্ঠ পালনীয় এই" নীতিগুলিই হইতেছে 

রা শীতিসমুছের সরকারের সার্থকতা বিচারের মাপকাঠি । জনপ্রিয় সরকার 
এইগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ তাহার 

একমাত্র প্রতিদান হইবে পরবর্তী নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় । শাসন কর্তৃপক্ষ এই সব 
আদর্শকে বাস্তবায়িত করার নিমিত্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং নানাবিধ কমপন্থা গ্রহণ 

করিতেছে । এই নীতিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মৌলিক অধিকারের বিধানগুলি 
পরিবর্তন, এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পন। প্রণয়ন ও প্রয়োগ কর] হইতেছে । সুতরাং 

নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের উপযোগিতা উপেক্ষণীয় নহে ।, 

॥ সারাংশ ॥ 

ভারতীয় সংবিধানে রা পরিচালনার কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি স্থান 

পাইয়াছে। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ নীতিগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হইতেছে । 

ভারত রাষ্ এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা! প্রবর্তনে উগ্চোগী হইবে । 

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহাতে ন্যায় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, 

তছুদ্দেশ্যে এই নীতিগুলি প্রণীত হইয়াছে । মৌলিক অধিকারের মত এই নীতিগুলি 

আইনতঃ প্রযোজ্য নহে। সরকার এইগুলি পালন না করিলেও, বিচারালয়ের 

সাহায্যে এইগুলিকে বলবৎ করা যায় ন। এই দিক দিয়! বিচার করিলে নির্দেশাত্মক 

নীতিসমূহের শাসনতান্ত্রিক মূল্য সম্বন্ধে ত্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে । তবে সংবিধানে 

এইগুলিকে দেশ শাসনের ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং আইন 

প্রণয়নে ও শাসন পরিচালনায় এইগুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য নিদেশ দেওয়! 

হইয়াছে। 
বস্ততঃ গণতান্ত্রিক সরকার এই সব নীতি উপেক্ষা করিয়া! চলিতে পারে -না। 

জন সমর্থন হারাইবার ভয়ই সরকারকে নির্দেশাত্মক নীতর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণ করিয়! 

তুলিবে। 
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॥ আদর্শ প্রশ্পমালা ॥ 

15. 71091006755 802258 ০01 0119 70179061ক9 12210010195 01 96868 91105, নদ 9০ 6৩ 

01761 10107. 71010080201) 68] 1%151068 ? 

কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতির উল্লেখ কর। নির্দেশাত্সক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের 
মধ্যে পার্থক্য কি.? [ পৃ! ১৮৯ ১৮৮] 

9. 05 1৪ 6109 81801008009 01 609 101:99859 ১6100170198 01 9866 ০9110 ? 

নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের গুরুত্ব এবং তাৎপধ কি? [ পৃষ্ঠা ১৯*] 
9, আআ % 0069 00 6159 101:90659 7272119510185 ০1 80969 720110, 

নির্দেশাত্মক নীতি লন্বন্ধে যাক জান লিখ । [ পৃষ্ঠ। ১৯* সারাংশ ] 

দ্বাবিংশ আত্র্যাত়্ 
যুক্তরাষ্ট্রীয় ৷ কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ 

€ 010101) 1752০০001৮০ ) 

নৃতন সংবিধান অন্ুযায়ী ভারতে ফুক্তরাষ্্রীয় ধরণের শাসনপদ্ধতি প্রবন্তিত 
হইয়াছে । সমগ্র দেশ শাসনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় 

তে ৮ সরকার € 0001018050৬ ০7101)21)) এবং রাজ্য শাসনের 

জন্ত প্রত্যেক রাজ্যে একটি রাজ্য সরকার (98০০ 

0০৬৪:0061 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদ 

লইয়1 কেন্দ্রীয় বা যুক্তবাস্ত্ীয় সরকারের শাসনবিভাগ গঠিত । 

ভারতের রাষ্ট্রপতি (726 755510676০1 [75015 ) 

ম্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় একজন বাষ্টপ্রধানের (00753665091 

[75৪৫ ০ 50৪০) প্রয়োজন অন্ভৃত হইয়া থাকে । সীমাবদ্ধ রাজতম্ত্রের দেশ 

ইংলগ্ডে রাণীই হইলেন রাষ্ট্রপ্রধান] | প্রজাতান্ত্রিক ভারতের 

সংবিধানে একজন রাষ্ট্রপতির স্থান নিদিষ্ট কর] হইয়াছে । 
ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নামে সমুদয় শাসন কার্য সম্পাদিত 

হইলেও, তিনি কার্ধতঃ প্রধান শাসক নহেন। প্রকৃত শাসনক্ষমতা পার্লামেন্টের 

নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদের হস্তে ত্যন্ত | 

ভারতীয় রাষ্ট্রপতির স্ুন্গিকা 
ইংলগ্ডের রাণীর অনুরূপ । 
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রটিপতির নিবাচন € হা1০০0০1 0£ :551920 ) 2 

ভারতীয় বাষ্রপতি পদ ইংলগ্ডের রাজতন্ত্রের মত বংশাহুক্রমিক নহে । আবার 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 
রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে 
নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ব্যাপারে জনগণের অংশ গ্রহণের অবকাশ নাই । ভারতীয় 

' বাষ্্পাতি (১) পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নিরাচিত 

সদস্যবৃন্দ এবং €২) রাজ্য বিধানসভা সমূহের নির্বাচিত সদন্যবুন্দকে লইয়। গঠিত এক 

নিবাচন সংস্থার € ছ12০0018] 00911০8০ ) দ্বারা নির্বাচিত হন । এই নির্বাচনে 

দুইটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় £ প্রথমতঃ সকল রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের 
হার অভিন্ন হইবে, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত রাজ্য বিধানসভা সমূহের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের 
মোট ভোট সংখ্যা পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্তগণের মোট ভোটসংখ্যা পরস্পর 

সমান হইবে । 

ভোটসংখ্য। নির্ধারণের পদ্ধতি নিক্নূপ 

প্রথমে বিপানসভার নিবাচিত সভ্যসংখ্য1 দ্বার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যাকে 

ভাগ করিতে হইবে এবং ভাগফলকে ১৯০০ দ্বারা ভাগ করিলে, ষাহ1 ভাগফল 

হইবে তাহাই হইল উক্ত রাজ্যের বিধানসভার একজন নির্বাচিত সভ্যের ভোট 

সংখ্যা । এইভাবে বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার সমস্ত নির্বাচিত ভোটসংখ্য! যোগ 

করিলে, যে যোগফল পাওয়া যায় তাহাই হইতেছে পাললামেন্টের উভয় কক্ষের সমস্ত 

স্দন্তের মোট ভোট সংখ্যা । এই মোট ভোট সংখ্যাকে নির্বাচিত সদস্ত সংখ্যা] দ্বার]. 

ভাগ করিলেই, একজন সদস্যের ভোট সংখ্য] পাঁওয়] যাইবে । 

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অন্যায়ী 

একক হস্তাস্তরযোগ্য গোপন ভোটের মাধ্যমে । এই পদ্ধতি অন্ুযাম্মী প্রত্যেক 

ভোটদাতকে বাট্রপতি-পদপ্রার্থগণের নামের একটি তালিক1 সমন্বিত ভোটদানের 

কাগজ দেওয়া]! হয়। ভোটদাতা, প্রার্থীগণের নামের পাশে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্য। 

লিখিয়া নিজস্ব পছন্দ জ্ঞাপন করিবেন । নির্বাচিত হইতে হইলে, প্রার্থীকে অবশ্যই 

মোট প্রদত্ত বৈধ ভোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশী পাইতে হইবে । অর্থাৎ নিদিষ্ট 

সংখ্যক ভোট না পাইলে, কেহ রাষ্ট্রপতি পদ্দে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। 

মোট প্রদত্ত বৈধ ভোট সংখ্যাকে ২ দিয়া ভাগ করিয়! ভাগফলের সহিত ১ যোগ 

করিলে যাহ দঈ্রাড়ায় তাহাই হইল নিদিষ্ট ভোট সংখ্যা (009০8 )। যেপ্রার্থী 

ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ অনুসারে নিদিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইবেন, তাহাকেই 
নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা কর! হইবে । আর কেহ নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট ন1 পাইলে, 
ঘষে প্রীর্থর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম তাহাকে বাতিল করিয়া, 



১৯৪ পৌরবিজ্ঞান ও অঞ্থশাক্স পরিচয় 

সাহার ভোটগুলি দ্বিতীয় পছন্দের সুত্র ধরিয়া হস্তাস্তরিত করিতে হইবে । এইভাবে 
কোন একজন প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পাওয়! পর্যস্ত ভোট হসপ্তাস্তরিত 
কর1 হইবে । 

ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন কর! হইয়াছে । ইহার 
কারণ প্রধানতঃ ছুইটি। প্রথমত: ভারতের মত জনবহুল দেশের সমস্ত ভোট 

দাতার ভোট গ্রহণ ও গণন1! আয়াসসাধ্য এবং ব্যয়বহুল 
টব ব্যাপার । দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক 
কারণ : নহেন। তাহাকে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে চলিতে 

হইবে। কিন্তু জনগণের দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনের ব্যবস্থা গৃহীত হইলে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা 
করিবেন; ইহার ফলে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা ব্যাহত হইবে । 

তবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্তবের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে যথার্থ গণতান্ত্রিক 
নির্বাচনের স্থচন। হইয়াছে। 

রাষ্্রপতি-পদ্প্রার্থীকে নিয্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে £__ 
(১) তিনি ভারতীয় নাগরিক হইবেন । ভারতীয় সংবিধানে জন্বস্থত্রে নাগরিক 

এবং বিহিত নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা 
রাষ্রপতির যোগ্যতা 
(09511509805, £ত€ ত৩০- হয় নাই। কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ী সে 
81০0, ৪৪ [9:9810906) দেশের রাষ্ট্রপতিকে জন্মহ্ত্রে নাগরিক হইতে হইবে । 

(২) তীহার বয়স ৩৫ বহ্সর পূর্ণ হওয়] চাই । 

(৩) তিনি লোকসভায় নির্বঝ।চিত হইবার মত ষোগ্যতার অধিকারী হইবেন । 
(৪) নির্বাচনকালে তিনি সরকারের অধীনে কোন লাভজনক কার্ষে নিযুক্ত 

থাকিতে পারিবেন ন1। 

রাষ্ট্রপতি-পদের শার্ড ( 09700100175 ০0৫6 15755106705 095০6 ) 2 

(১) রাষ্টপতি পার্লামেন্টের অথব। রাজ্য বিধানমণ্ডলের সভ্য হইবেন না । 

(২) রাষ্টপতি অপর কোন লাভজনক পদে প্রতিষ্িত থাকিবেন না । 

(৩) তিনি বিনা ভাভায় সরকারী ভবনে বাস করিবেন এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক 
জাইনের দ্বারা নির্ধারিত বেতন, ভাতা এবং অন্তান্ সথবযোগ স্থবিধা ভোগ করিবেন । 

(বর্তমানে তাহার মাসিক বেতন ১০১০০০ টাক1 )। 

(9) রাষ্রপতির কার্ধকালের মধ্যে তাহার প্রাপ্ত সুযোগ স্থবিধাসমূহ হ্রাস কর! 

চলিবে না। 



যুক্তরাস্ত্রীয় বা কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ১৯৫ 

পদ গ্রহণের পুর্বে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির সমক্ষে 
বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্য সম্পাদনের এবং সংবিধান 

সংরক্ষণের শপথ গ্রহণ করিতে হয় । 

রাষ্ট্রপতির কার্ধকাল (7678: ০£ 028০5) বাষ্্রপতি সাধারণতঃ পাচ 

বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্ধকাল পূর্ণ হইবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ 

করিতে পারেন ; অথব1 সংবিধান ভঙ্গের অপরাধে তাহাতে অপসারিত করা ষাইতে 

পারে। 

সংবিধানে রাষ্পতির বিরুদ্ধে একটিমাত্র অভিযোগের উল্লেখ আছে। তাহা 

ৃ হইতেছে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ | তাহাকে পদচ্যুত 
অপসারণের পদ্ধাতি ॥ 
(6556580091০ করিবার পদ্ধতি নিক্নরূপ £__ 
00001000970 0 (১) প্রথমতঃ পার্লামেন্টের যে কোন পরিষদ রাষ্টুপত্তির 

বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবে । 

(২) দ্বিতীয়তঃ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি প্রস্তাবের আকারে উত্থাপন 

করিতে হইবে । উত্থাপনের অস্ততঃপক্ষে ১৪ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিষদের সমগ্র 

সভ্য সংখ্যার অন্যন এক-চতুর্থাংশের দ্বার! স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিশ দিতে হইবে । 
(৩) উক্ত কক্ষের সমগ্র সভ্যসংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশের ছার। প্রস্তাবটি স্বীরুত 

হইলে তাহ? অপর কক্ষে প্রেরিত হইবে । সেখানেও যদ্দি ইহা ষথাবথভাবে অন্তসন্ধান 

ও পরীক্ষার পর ছুই তৃতীয়াংশ ভোটে সমধথিত হয় তাহ হইলে রাষ্ট্রপতিকে 

অপসারিত কর] চলিবে । 

পদচ্যুতির পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, উভয় পরিষদের ছুই তৃতীয়াংশের সম্মতিও 

সহজলভ্য নহে । কাজেই বাষ্পতির বিরুদ্ধে সংবিধান বিরোধী আচরণের অভিযোগ 

প্রমাণ করার সম্ভাবন! হদূরপরাহত । 

হাক ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ দ্বিতীয় বারের জন্ত নির্বাচিত 

(৪০-০1০০০, ০£ 02০ হইয়াছেন। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় 

12058108706 ) বারের পর আর রাষ্পতি নির্বাচিত হইতে পারেন ন1। 

কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে অন্বূপ কোন বিধান নাই । 

বাষ্টপতির শপথ গ্রহণ 

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (০০৬6150৫00০ [5510616) $ 

রাষ্ট্রপন্ডির সাংবিধানিক ক্ষমতাকে সাধারণতঃ পাচ ভাগে ভাগ করা বাব, যথা 

(১) শাসন পরিচালনার ক্ষমতা, (২) আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, (৩) বিচার বিষয়ক 

ক্ষমতা, (৪) অর্থসংক্রাস্ত ক্ষমতা এবং (৫) জরুরী ক্ষমতা । 



১৯৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা বা্্রপতির 
(১) উপর অর্পণ কর! হইয়াছে । সংবিধান অনুসারে তিনি 

শানন পরিচালনার ক্ষমতা স্বয়ং বা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের সাহায্য এই 
05 ০57৪৪ ) ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। 

কেন্দ্রেরে পরিচালনাধীন বিষয় বলিতে সাধারণভাবে সেই সমস্তকে বুঝায়, 

যাহার উপর পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের অধিকার আছে । কেন্দ্রীয় শাসনকার্য 

রাষ্ট্রপতির নামেই পরিচালিত হইয়া থাকে এবং তাহারই নামে সমস্ত সরকারী আদেশ 

জারী করা হয়। 

রাষ্পতিই ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক । 

তিনি রাজ্যপালগণের নিয়োগ কর্তী। কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের 

সদর-ই-রিয়াসৎ সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলের দ্বার| নির্বাচিত হইয়! থাকেন, অবশ্য 
এই নির্বাচন রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি সাপেক্ষ । এতঘ্যতীত প্রধান ধর্মাধিকরণ ও 

মভাধমাধিকরণ সমুতের প্রধান বিচারপতি সহ অন্তান্ত বিচারপতিগণ, ভারতের সর্বোচ্চ 

হিসাব নিরীক্ষক (05020900116 ৪150 £১৪0$00] (6176791 0£ [15018 ), ভারতের 

মহাব্যবহারিক € £6607726% (351721058] 08 [0018 )১ কেন্দ্রীয় রাষ্্রভৃত্য নিয়োগ 

কমিশনের ( 00019108 09110 521%1০5 0:9295195£07, ) সভাপতি ও সদস্যগণ, 
ভারতের নির্বাচন কমিশনার € ছ15০0107) 0:01700515510772৮ ) এবং অর্থ কমিশনের 

( ঢ097555 0০910001551018 ) সদস্তগণ রাষ্পতির দ্বার! নিযুক্ত হইয়? থাকেন | 

বিদেশস্থিত ভারতীয় রাষ্্রদ্ূতগণ রাষ্ট্রপতির দ্বার! নিযুক্ত হন এবং ভারতস্থিত 
বেদেশী রাণ্দূতগণের পরিচয়পত্র রাষ্পতিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাকে 

সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ রহিয়াছে । 

রাষ্্রপতিই মন্ত্রীপরিষদকে নিয়োগ করেন এবং তীহার আস্থার উপরেই নির্ভর করিয়া 

মন্ত্রীগণ স্বপদে বহাল থাকেন | 

“রাষ্পতি পার্লামেণ্টের একটি অবিচ্ছেছা অংশ'। তিনি উভয় পরিষদের পৃথক 

অথবা যুক্ত অধিবেশন অহ্বান করিতে, স্থগিত রাখিতে এবং প্রয়োজন বোধে 

(২) লোকসভা ভাঙ্গিয়! দিতে পারেন। তিনি যে কোন 
আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পরিমদে বা উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বত্তৃতা 

টিভি করিতে পারেন । নবগঠিত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন 
এবং প্রতি বংসরের প্রথম অধিবেশনের প্রান্কালে রাষ্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত 

অধিবেশনে ভাষন দান করেন এবং আহ্বানের কারণ ব্যাখ্যা কিয়! থাকেন 

তিনি ষে কোন কক্ষে বিল বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে বাণী প্রেরণ করিতে পারেন । 
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উভয় পরিষদ কর্তৃক সমথিত বিল রাষ্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হইলে, তিনি 
তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন, সম্মতি দানে বিরত থাকিতে পারেন অথবা 

যথাশীপ্র সম্ভব পুনধিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। বিলটি সংশোধিত 

আকারে অথবা বিন সংশোধনে যদি উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহ] হইলে 
রাষ্ট্রপতি তাহাতে সম্মতি দানে বাধ্য থাকিবেন । অর্থসংক্রান্ত বিল পুনবিবেচনার জন্য 
ফেরৎ দেওয়া যার না। 

পার্লামেণ্টের অবকাশকালে রাষ্টপতি প্রয়োজন বোধে জরুরী আইন 

(0:010900০5 ) জারী করিতে পারেন । ইহা পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনে 

উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং অধিবেশন শুরু হইবার পর ছয় সপ্তাহ পর্ধস্ত ইহ! বলবৎ 

থাকিবে । কিন্ত নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি উভয় কক্ষ এই জরুরী আইনের বিরুদ্ধে 
প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ বাতিল হইয়। যাইবে । 

বাজ্য সভায় (0০029০1] 04 96955 ) ১২ জন সদন্য রাষ্টীপতি কর্তৃক মনোনীত 

হইয়া] থাকেন । ইহ ছাড। প্রয়োজন মনে করিলে তিনি অনধিক ছুইজন ইঙগ-ভারতীয় 

সদশ্তট লোক সভায় মনোনীত করিতে পারেন । 

প্রত্যেক আধিক বৎসরের প্রারস্তে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের সেই বৎসরের 

সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের এক বিবরণী পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পেশ করাইবেন | 

রি তাহার অন্রমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্জবীর দাবী ভথ্খাপন 

অর্থ সংক্রাস্ত ক্ষমতা . করা যায় না । লোক সভায় অর্থ সংক্রান্ত বিল বা! প্রস্তাব 

হি ও উত্থাপনের জন্যও রাষ্্রপতির অন্তমতি গ্রহণ করিতে হয় । 

বাজেট বহিভূ্ত ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য রাষ্ট্রপতি আকস্মিকতা তহবিল (92061778600০5 

চ/১৭ ) হইতে অর্থ বরাদ্দ করিতে পারেন। এই আকস্মিক ব্যয় পরে পার্লামেণ্টের 

দ্বার] অনুমোদিত হওয়া চাই । 

বাষ্টুপতি ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ এবং রাজ্য মহাধর্মাধিকরণ সমূহের প্রধান 

(৪) বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন । 

বিচার বিষয়ক ক্ষমত! তিনি বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষম! প্রদর্শন করিতে 

০০০০০৪৪ পারেন। তিনি অপরাধীর দণ্ড হ্রাস করিতে অথব] 

শান্তিদান স্থগিত রাখিতে পারেন । নিষ্নঙিথিত ক্ষেত্রে উপরি-উত্ত ক্ষমতা তিনি 

প্রয়োগ করিতে পারিবেন £ 

(১) সামরিক আদালত কতৃক প্রদত্ত শাস্তি, 

(২) কেন্দ্রীয় আইন ভঙ্গের অপরাধব্জনিত দণ্ড, এবং 

(৩) মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা। 



১৯৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্র পরিচয় 

সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত জরুরী ক্ষমতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে 

(৫) বিভক্ত করা যায়, যথা কে) জরুরী অবস্থার ঘোষণ?, 

জরুরী ক্ষমতা (খ)ট কোন রাজ্যে শাসনভান্ত্রিক অচল অবস্থার উত্তব 

জর দ1 জেনি ঘোষণা, (গ) অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থার ঘোষণ। | 
কোন সময়ে রাষ্্পতি যদি মনে করেন যে টৈর্দেশিক আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ 

বিশৃঙ্খলার ফলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষু্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা হইলে 

তিনি জরুরী অবস্থা জনিত ঘোষণ1 জারী করিতে পারেন । 

জরুরী রর এই জাতীয় ঘোবণ। পার্লামেন্টের নিকট উপস্থাপিত করিতে 

(7০০15086100 ০? হইবে এবং উভয় পরিষদের দ্বার! সমধিত ন1 হইলে ছুই 
27719229505 )। 

মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না। জরুরী অবস্থায় 

ভারতীয় রাজ্যসজ্ঘ এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইবে, স্বাধীনতার 
অধিকার ক্ষুপ্ন হইবে এবং আদালতের মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার 

স্থগিত রাখা হইবে ।. 

কোন রাজ্যের বাজ্যপালেব বিবরণী হইতে অথবা অন্ত কোন স্থত্রে রাষ্ট্রপতি 

যদি অবগত হইয়া থাকেন যে উক্ত রাজ্যের শাসনকাধ সংবিধান সম্মত ভাবে 

রি চলিতেছে না, তাহা হইলে তিনি তদ্রেপ এক ঘোষণার 

রাজ্য শাদন ব্যবস্থায় অচল দ্বার সেই রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে 

অবস্থার উত্তব জনিত ব্যবস্থা পারেন। এমত অবস্থায় পার্লামেন্ট উক্ত রাজ্যের বিধান- 
(73০51810709 11 ০58৪ 9? 

£51105 ০£০০786656102081 মণ্ডলের ক্ষমতা ব্যবহার করিবে । পার্লামেন্টের অনুমোদন 

৮০৯০1215555 10 8৯6০৪)। না পাইলে এইরূপ ঘোষণা দই মাসের পর বাতিল হইয়া 
যাইবে । পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে ইহার মেয়াদ এক কালীন ছয় মাস বুদ্ধি করিতে 

পারে ॥। তবে কোন ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘোষণা তিন বত্সরের অধিককাল বলবৎ থাকিবে 

না। সংবিধান চালু হইবার পর যথাক্রমে পাঞ্জাব, পেপন্থ, অন্ধ ও কেরলে রাষ্ট্রপতির 

শাসন প্রবতিত হইয়াছিল । 

কোন সময় রাষ্্পতির মনে যদি এই সন্দেহ দেখা দেয় যে ভারত অথবা 

তদন্তর্গত কোন অঞ্চলের আধিক স্থায়িত্ব বা স্থনাম বিপন্ন হইতে বসিয়াছে, 
(গ) তাহা হইলে তিনি উক্ত মর্মে এক ঘোষণ! জারী করিতে 

রী রে পপ পারেন। এই ঘোষণা বলবৎ থাক কালে রাজ্য বিধান 

(72951510708 ৪৪ (০) মণ্ডল প্রণীত অর্থ সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্ত 
ঘা1080019] [0009৫892007 )। সংরক্ষিত থাকিবে এবং রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কর্ণ- 

চারীগণের বেতন ভাতা, ইত্যাদি হাঁস করা চলিবে । আঘিক জরুরী অবস্থা 
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সম্বন্ধে ঘোষণ। পার্লামেণ্টের সমর্থন না পাইলে, ছুইমাসের অধিককাল কার্ষকরী 

থাকিবে না । 

রাষ্ট্রপতির শাসনতান্সিক পদবর্ধাদ1] (0:015601006101091 00951601201 005 

7১:2510610) £ ভারতে পার্লমেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই 

শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা আইন সভার আস্থাভাজন মন্ত্রীপরিষদই প্রকৃত ক্ষমতার 
অধিকারী । ভারতীয় সংবিধানে এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ ন। থাকিলেও, 

প্রথাগত বিধান অন্রযায়ী বাষ্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ 

ক্রমে চলিতে বাধ্য থাকিবেন। সংবিধানে তাহার উপর 

যে বিপুল ক্ষমতা অর্পন করা হইয়াছে, তাহ স্ব-ইচ্ছায় 

প্রয়োগ করিবার অধিকার ভার নাই ! সংবিধান অমান্য করিয়া যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা 

ব্যবহারের চেষ্টা করিলে তিনি অপসারিত হইবেন। বস্তঃ তাহার ব্যক্তিগত 

ক্ষমতা নামমাত্র । 

কিন্তু তাহার প্রভাব এ প্রতিপত্তি অপরিসীম । শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 

হিসাবে তিনি মন্ত্রীপরিষ্কে সংযত, সাবধান এবং অনুপ্রাণিত করিতে পারেন । 

একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রপতির বিবেচন! প্রস্থত মতামত কোন 

মন্ত্রীপরিষদই অগ্রাহ্ করিতে পারেনা । ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও 

জনপ্রিয় রাষ্্রপতি সমগ্র শাসন ব্যবস্থার উপর তাহার শুভ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। 

রাষ্ট্রপতির নিদেশ ক্রমে কোন একজন মক্ত্রীর সিদ্ধান্ত সমগ্র মন্ত্রী পরিষদের 

বিবেচনার জন্থ মন্ত্রীপরিষদের সভায় প্রধান মন্ত্রী উপস্থাপিত 

করিবেন । প্রধানমন্ত্রীর অপর একটি কর্তব্য হইতেছে 
শাসন সম্পকিত যাবতীয় তথ্য রাষ্পতির গোচরীভূত করা । 

রাষ্টপতি ভারতের নাগরিক হিসাবে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। শাসনতাস্ত্রিক 

কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তিনি আদালতের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। 

তাহার কার্ধকালের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে কোন রকম ফৌজদারী মামলা রুজু কর! 
যায় না। এমন কি তাহার বিপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমা সুরু করিতে হইলে কম পক্ষে 

ছুই মাস আগে লিখিত নোটিশ দিতে হইবে । 

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (৬1০০-7657057.6 ০: [0019 ) 2 
সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নের একজন উপরাষ্্রপতি থাকিবেন । 

উপরাষ্পতি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের যুক্ত 
অধিবেশনে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক 

হস্তাস্তরযোগ্য গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবেন । 

ব্বাষ্টপতির শাসন-ক্ষমত! 
আম মাত্র | 

রাষ্ট্রপতির প্রভাব। 

বাষ্টাপতির অধিকার। 

ক্উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন । 



২৩০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

উপরাষ্্পতি পদ প্রার্থীকে ৫১) ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে; €২) তাহার 

রিভার বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ হওয়। চাই ঃ (৩)-.তিনি সরকারের, 

অধীনে কোন রকম লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকিবেন না। 
উপরাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পাচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। কার্ষকাল শেষ হইবার 

পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারেন । আবার উপরাষ্রপতির বিরুদ্ধে 

কার্ধকাল ও পদচ্যুতি। অপসারণের প্রস্তাব যদি রাজ্যসভার তত্কালীন সদশ্যদের 

অধিকাংশের ভোটে গুহীত এবং লোক সভার ছার! 

সমধিত হয়, তাহা হইলে উপরাষ্্পতি নিদিষ্ট সময়ের পূর্বেই পদচ্যুত হইবেন। 
রাজ্যসভায় অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপনের অস্ততঃপক্ষে ১৭ দিন পূর্বে উক্ত মর্ষে 

নোটিশ দিতে হইবে । 

উপরাষ্টুপতির ক্ষমতা 2 
(১) উপরাষ্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি । 

(২) বাষ্টপতির মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণের ফলে তাহার আসন শুন্য 

হইলে, উপরাষ্ট্রপতি, নৃতন রাষ্পতি দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, রাষ্টপতির 

স্থলাভিষিক্ত হইবেন । 

তে) আবার অন্তপস্থিতিতি, অন্থস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে বাষ্টপতি সাময়িক- 

ভাবে কর্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, তিনি যোগদান ন1 করণ পর্ধস্ত, তাহার যাবতীয় 

কাধ উপরাষ্্পতিই নির্বাহ করিবেন | 

(৪) উপরাষ্রপতির নিকট স্বহস্ত লিখিত পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয় রাষ্ট্রপতি 

কর্মভার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন । 

মন্ত্রীপরিষদ (0০910০11০01 71107156515 ) 2 

সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রী 

সহ একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকিবে । 

রাষ্ট্রপতি প্রথমে প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং পরে 

মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি। ,প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করিয়। 

থাকেন । সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীগণের ম্বস্থ পদে বহাল 

থাকা রাষ্ট্রপতির খুসীর উপর নির্ভর করে । 

কিন্তু কার্ধতঃ মন্ত্রীপরিষদের শাসনকাল পার্লামেন্টের 
মন্ত্রীদের দায়িত্ব । 

ইচ্ছাধীন | মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোক সভার নিকট দায়ী ।, 

লোক সভার সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থন হারাইলে মন্ত্রীপরিষদ পর্দত্যাগ করিতে বাধ্য 

১০১১ 



যুক্তরাস্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ২০১ 

মন্ত্রীগণ সকলে সমপধায়ভুক্ত নহেন। তাহার] তিনটি নিদিষ্ট শ্রেণীতে বিভভ্ত | 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী (08৮1956 11715057 ) বলিয়া 
বিভিন্ন শ্রেণীর মন্্রী। অভিহিত হন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাহারাই বাস্ট্ীয় 

নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভৃক্ত মন্ত্রী- 
গণকে রাষ্রমন্ত্রী (7017715651 0£ 90৪6৪ ) বল! হইয়1 থাকে । তাহার! অপেক্ষারুত 
কম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ পরিচালনা করেন । আবার বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাঞ্ধ মন্ত্রীদের 
সহকারী হিসাবে কিছু সংখ্যক উপমন্ত্রী (10605 10117150661 ) নিযুক্ত করা! হয় । 

মন্ত্রীপরিষদের কার্য 2 

(১) সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীদের কাধ রাষ্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ 
দান করা । 

(২) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কতকগুলি দপ্তরে বিভক্ত। এক একটি দপ্তর পরিচালনার 

ভার থাকে এক একজন মন্ত্রীর হস্তে | 

(৩) মন্ত্রীপরিষদ শাসন সম্পকিত নীতি নির্ধারণ করে। 

(৪) তাহারাই গুরুত্বপূর্ণ আইনের খসড়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয় 
সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিয়া! থাকেন । 

এইভাবে শাসন পরিচালনায়, আইন প্রণয়নে এবং আয় বায় নির্ধারণে মন্্রী- 

পরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় | 

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ( £০1০ ০৫ 65 7077002 7/1101567 ) 2 মন্ত্রীপরিষদের 

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন প্রধানমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রীর পদ সংবিধান ছারা স্বীকৃত । 

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির 

| ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার সীমাবদ্ধ। লোক- 
প্রধানমন্ত্রীর নিধাচন ্ 

সভার সংখ্যাগরিষ্টদলের নেতা অবশ্বস্তাবীভাবে প্রধানমন্ত্রী 

নির্বাচিত হইয়? থাকেন । 

প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রীপরিষদের নিয়ামক | তাহারই পরামর্শ ক্রমে অন্যান্ত মন্ত্রীগণ 

নিযুক্ত হন । বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তিনিই সামগ্তন্ত বিধান করেন । বিভিন্ন বিভাগের 

মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মীমাংস। করিয়া 

থাকেন । বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন কর] ছাডাও প্রধান- 

মন্ত্রী স্বয়ং বৈদেশিক দগ্চরের ভার বহন করেন। 

তিনি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি নিজে পদত্যাগ করিলে, 

সমগ্র মন্ত্রীপরিষর্দের কার্যকালের সমাপ্তি ঘটে । 

প্রধানমন্ত্রী ও মস্ত্রীপরিষদ 



২৯২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

প্রধানমন্ত্রীই শাসন সম্পফিত যাবতীয় তথ্য রাষ্ট্রপতিকে সরবরাহ করেন । 

বরা রাহাত রাষ্টপতির নির্দেশ ক্রমে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত 

তিনি মন্ত্রীপরিষদের সভায় বিবেচনার জন্য উখ্াপন 

করিবেন । প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই রাষ্পতির সহিত মন্ত্রীপরিষদের সংযোগ 

স্থাপিত হয় । 

প্রধানমন্ত্রী লোক সভার নেতৃস্থানীয় সদস্ত । সংখ্যা- 

গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে লোক সভায় তথা পার্লামেন্টে 

তাহার ভূমিকাই প্রধান । সরকারীপক্ষে তাহার বক্তব্যই চূড়ান্ত । 

সংখ্যাগরিষ্ঈদলের সংসদীয় শাখার (72510190021)0021৩ 

৮ঞাগে ) প্রধান হিসাবে দলীয় সংগঠনের উপরেও তাহার 

প্রভাব সমধিক । 

বাস্তবিকই র্রপরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অনন্যসাধারণ। তাহার 

কর্মক্ষমতা, দুরদৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির উপরেই শাসনের সাফল্য এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ 

বহুলাংশে নির্ভর করে। শাসনব্যবস্থায় তাহার যথার্থ স্থান তাহার ব্যক্তিত্বের হারাই 

নিণীত হয়। 

) রাষ্ট্রপতির সহিত বন্ত্রীপরিষদের জম্পর্ক ( 2:51901017. ০65/০০1) 076 

71551021)0 210. 0155 00081)0511 0: 71117156575 ) 2 

প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্ট 

প্রধানমন্ত্রী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 

রাষ্টপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের নিমিত্ত সংবিধানে একটি মন্ত্রীপরিষদ 

স্থাপনের কথ? বলা হইয়াছে । রাষ্ট্রপতি প্রথমে প্রধানমন্ত্রীকে এবং পরে প্রধানমন্ত্রীর 

পরামর্শ ক্রমে অন্থান্ত মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করেন । মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং তাহাদের . 

মধ্যে দপ্তর বণ্টনের কার্য আচ্ষ্ঠানিক ভাবে রাষ্রপতির দ্বারা সম্পার্দিত হইলেও, এই 

সমুদয় কার্য প্রধানমন্ত্রীর নিদেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
সংবিধান অনুসারে রাষ্রপতি হইলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণধার | তীাহারই; 

নামে শাসনকাধ পরিচালিত হয়। মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ তিনি মানিতে বাধ্য-_ 

এরূপ হস্পষ্ট উক্তি সংবিধানে, করা হয় নাই। বরং তাহারই মজির উপর মন্ত্রীদের 
কার্কাল নির্ভর করে । তবে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতে দায়িত্বশীল শাসন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কর। হইয়াছে । মন্ত্রীপরিষ শাসন বিভাগীয় সমুদয় কার্ষের জন্ত 

পার্লামেণ্টেপ নিকট দায়ী । এই দায়িত্বইই মন্ত্রীপরিষদের প্রকৃত শাসনাধিকারের 

ভিত্তি। কাজেই ভারতীয় ব্রাষ্্রপতি, ইংলগ্ডের রাণীর ন্তায় আনুষ্ঠানিক বাষ্ট্রপ্রধানের 
ভূমিকাই গ্রহণ করিবেন । 



যুক্তরাস্ত্রীয় বা কেন্দ্রীম্স শাসন বিভাগ ২০৩ 

আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রী-পরিষদের মতামত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি অস্বীকৃত হইলে, 

তিনি সংবিধান ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইতে পারেন । রাষ্্পতি ইচ্ছা করিলে 
মন্ত্রীপরিষ্দ বাতিল করিয়া লোকসভ। ভাঙ্গিয়। দিতে পারেন সত্য, কিন্তু সাধারণ 

নির্বাচনে প্রাক্তন মন্ত্রীগণ যদি পুনরায় লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, তাহা 
হইলে ত্রাহাদিগকে লইয়াই মন্ত্রীপরিষদ গঠন কর ছাড়। রাষ্ট্রপতির গত্যস্তর 

থাকিবে না। পার্লামেণ্টাবী গণতন্ত্রের বিধান অন্গযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের প্রধান 

মাত্র, প্রকৃত শান ক্ষমতার অধিকারী নহেন । 
তবে ভারতীয় রাষ্রপতি মন্ত্রীপরিষদের হস্তস্থিত ক্রীডনক মাত্র নহেন। ব্যক্তিত্ব- 

সম্পন্ন এবং জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতির প্রভাব কোন মন্ত্রীপরিষদই অতিক্রম করিতে পারে 

না। ইংলগ্ডের রাণীর মত ভারতীয় রাষ্পতিও মন্ত্রীপরিষদকে পরামর্শ দিতে, 

সাবধান করিতে ও অন্থপ্রেরণ। যোগাইতে পারেন । শাসন সম্প্কিত সংবাদ 

প্রধানমন্ত্রী তাহাকে সরবরাহ করিয়। থাকেন এবং কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সঠিক বলিয়! 

বিবেচিত ন1 হইলে রাষ্টপতি তাহা সমগ্র মন্ত্রীসভার বিবেচনাধীন করিবার জন্ত 

প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে পারেন । 

সংবিধানে রাষ্্পতিকে শাসক এবং মন্ত্রীপরিষদকে পরামর্শদাতা হিসাবে বর্ণন! 

করা হইলেও, বাস্তবে উভয়ের ভূমিকা পরিবত্তিত হইয়াছে । মন্ত্রীপরিষদই যথার্থ 

শাধীক, রাষ্রপতি পরামর্শদাত। মাত্র । 

মঙ্ীপরিষদ এবং পার্লামেন্টের ষধ্যে সম্পর্ক (0২919092. ০০০০৪] 0176 

(:0181501] 06 71110150675 200 61) 7১81119177০186) 5 পার্পামেণ্ট এবং মন্ত্রী- 

পরিষদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট । ভারতীয় সংবিধান ক্ষমত1 বিভাজন 

নীতির উপর প্রতিষ্তিত নহে । তাই শাসন এবং আইন বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য 

প্রতিষ্ঠা কর] হয় নাই । মন্ত্রীগণ সকলেই পার্লামেণ্টের সদস্ত | মন্ত্রীত্ব গ্রহণকালে কেহ 

যদি পার্লামেণ্টের পদস্য না থাকেন, তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে অবশ্ঠই যে 
কোন একটি পরিষদের সভ্য হইতে হইবে | অন্যথায় তাহার মন্ত্রীত্বের অবসান ঘটিবে । 

ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদ লোৌকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। যৌথ দায়িত্বের 

বিধান অনুযায়ী কোন একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে সমগ্র 

মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিবে । ইংলগ্ডে এই দায়িত্বশীলতার ভিত্তি প্রথাগত বিধান । 
কিন্ত এই নীতিই ভারতীয় সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । সাধারণতঃ 

মস্ত্রীপরিষদই গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাব পার্লামেন্টে উত্থাপন করিয়া থাকে । তাহা 

ছাড়া লোকসভায় কর ধার্ষের প্রস্তাব এবং ব্যয় বরাদছ্ের দাবী উত্থাপনের একমাত্র 

অধিকার মন্ত্রীপরিষদের হস্তে স্তন্ত রহিয়াছে । 



২০৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

আইনতঃ পার্লামেন্টের অধীন হইলেও কাধতঃ মন্ত্রীপরিষদই সর্বেসর্ব । সংখ্যা 

গরিষ্ঠ দলের অকুগ্ আন্ছগত্যের বলে মস্ত্রীপরিষদই পার্লীমেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করিয়। 

থাকে । 

॥ সারাংশ ॥ 

কেন্দ্রীয় সরকরের শাসনবিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদ লইয়! 

গঠিত । রাষ্পতি শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত 
হন। তীহার কাধকাল পীচ বছর। তিনি পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারেন । 

কার্ধকাল শেষ হইবার পুর্বে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে তাহাকে বিশেষ পদ্ধতিতে 

অপসারিত করা যায়। তাহার ক্ষমতা পাচটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা (১) শাসন 

সম্পকিত ক্ষমত1, (২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) অর্থবিষয়ক ক্ষমতা 

€৪) বিচার বিষয়ক ক্ষমতা এবং (৫) জরুরী ক্ষমত1। রাষ্ট্রপতির নামে শাসনকাধ 

পরিচালিত হইলেও, তিনি প্রকৃতপক্ষে শাসনবিভাগের প্রধান নহেন। তাহার 

পদদগৌরব আছে, কিন্তু শাসন ক্ষমতা নাই। তবে শাসন পরিচালনার তাহার 

প্রভাব অসীম । 

উপরাষ্ট্রপাতি হ ভারতের উপরাষ্্রপাতির নিয়োগ কর্তা পার্লামেণ্ট । তিনি 

পর্দাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি । ব্রাষ্ট্রপতির অন্রপস্থিতি কালে তিনি 

রাষ্ট্রপতির কাধ সম্পাদন করেন। কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে তিনি 
সাময়িক ভাবে বাষ্্পতির স্থলাভিষিক্ত হন । 

মন্ত্রী পরিষদ 2 মন্ত্রী পরিষদ নিয়োগের কর্তা রাষ্ট্রপতি । এই পরিষদ লোক- 
সভার নিকট যৌথভাবে দায়ী । তাহার কাধকাল রাষ্পতির ইচ্ছার উপর নিভর 

করে । মন্ত্রীগণ বিভিন্ন দপ্তর পরিচালন করেন, আইনের খসড়া ও আয় ব্যয় সংক্রান্ত 

প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করেন । মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমেই সমুদয় শাসনকাধ 

সম্পাদিত হইয়া থাকে | * 

প্রধান মন্ত্রী £ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 

শ্বীকৃত হন। অন্যান মন্ত্রীগণ তাহারই পরামর্শক্রমে নিযুক্ত হইয়! থাকেন । তিনিই 

মন্ত্রীপরিষদের পরিচালক । তিনি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামগ্ুম্য বিধান করেন 

এবং বাষ্পতির সহিত মন্ত্রীপরিষদের সংযোগ রক্ষা করেন । পার্লামেণ্টে তিনিই 

হইলেন সরকার পক্ষের প্রধান মুখপাত্র । 



পার্লামেন্ট ২৯৫ 

মন্ত্রীপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি £ সংবিধান অন্গসারে মন্ত্রীদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি 
এবং তাহারই খুশীর উপর মন্ত্রীদের শাস্নাধিকার নির্ভর করে। মন্ত্রীপরিষদ রাট্রপতিকে 

পরামর্শ ও সাহায্য দান করিবে । কিন্তু রাষ্ীপতি এই পরামর্শ মানিতে বাধ্য-_একথা 

সংবিধানে লিখিত নাই | তবে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার স্বরূপ বজায় রাখিতে হইলে, 
রাষ্পতিকে মস্ত্রীপরিষদের পন্রামর্শক্রমে চলিতে হইবে । 

মন্ত্রীপরিষদ ও পান্পামেন্ট 2 মন্ত্রীগণ পার্লামেণ্টের কোন না কোন মন্ত্রীপবিষদের 
সদশ্ত এবং লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী । পার্লামেণ্টের আস্থার উপর মন্ত্রী- 
পরিষদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে । তবে কারক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট 

মস্ত্রীগণই পার্লাষেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করেন । 

॥ আদর্শ প্রশ্পমাল! ॥ 

1, 10899:8198 679 0070.0099161070. ০৫ 0153 0701070 77595006159 17) 117019, 

ভারতের ইউনিয়ন বা কেন্ত্রীয় শাসন বিভাগের গঠন বর্ণনা! কর । [ পৃষ্ঠা ২*৪-২*৫ ] 

2, লুণদৰ 28 109 77793109106 01 100188, 9190690. 2 ০ 98 113 109 1:92200590. 2 

ভারতের রাষ্ট্রপতি কি ভাবে নির্বাচিত হন? তাহাকে অপসারণ করিবার পদ্ধতি কিন্ধপ ? 
[ পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৪, ১৯৫ ] 

9,.709808109 6159 00557918 ৯1000881028 01 609 .68109706 01 11801%. 

ভারতীর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদ! বর্ণন। কর । [ পৃষ্ঠ। ১৯৫-১৯৯ ] 
&,1:0156 ঞ 1098 ০01 025 25181010 996%95100 608 1298109706 800. 1018 09001] ০£ 

11210196909, 

ভারতীয় রাষ্ট্রপতির সহিত তাহার মন্ত্রীপরিষদের সম্পর্ক কিব্ধপ তাহ! বর্ণনা কর । 
্ পৃষ্ঠা ৯০২-২০৩] 

5, 10880219 6129 291861010 096৮79910, 65৩ 25211570092 800. 6189 00001] 01 11177186625. 

পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীপরিষদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা কর । [ পৃষ্ঠা ২*৩-২*৪ ] 

€. 719502109 1১9 0০0চ597:8 800. 700816101) 0? 6178 ড10৪-77:9810908 ০1 220019. 

ভারতের উপরা্্রপতির ক্ষমতা ও পদ-মর্ধাদ| সম্বন্ধে যাহা! জান লিখ। [ পৃষ্ঠা ২** ] 
খু, 190859088 629 ৮০19 ০ 619 1১612709 117118692০0 1070019, 

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিক1 সন্বদ্ষে আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ২*১-২৯২ ] 

$, 5159১ 0০ ০ 11098 7 25080010980019 00591509206? ০ 18 6218 £98207091৮11165 

91010990210 [17019 ৭ 

দায়িত্ণীল শাসন-ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝ? ভারতে এই দাত্বিত্ব কিভাবে কার্ধকরী করা হুয় ? 
[ পৃষ্ঠা শডঃ পৃষ্ঠা ২০৩--২৬৩ ] 

১৪ 



অয়োবিংশ অধ্যায় 

পার্লামেন্ট 

(17192 7297:179720206 ) 

যুক্তরাষ্্ীয ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতেও দছ্ি-পরিষদবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভার 

পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । ভারতের কেন্দ্রীয় বা 
পার্লামেন্ট ছ্ি- . 

পরিষদবিশিষ্ট। যুক্তরাত্ত্রীয় ব্যবস্থাপক সভা! পার্লামেণ্ট নামে পরিচিত। 

ইহা ব্রাজ্যসভা ও লোকসভা-_এই ছুইটি পরিষদ-সমন্বিত। 
রাষ্্পতিও পার্পামেণ্টের অবিচ্ছ্ছা অংশ | 

ভারতের পার্লামেন্ট ইংলগেডের পার্পামেণ্টের স্তায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 

ইহা অ-সার্বভৌম আইনসতা। নহে। রাজ্যগুলির অধিকার এবং নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকায় ইহার আইন- 

প্রণয়ন ক্ষমতা ক্ষুঞ্ন হইয়াছে । 

রাজ্যসত! £ অনধিক ২৫০ জন সদন্ত লইয়া রাজসভা গঠিত । ১২ জন সদস্য 
বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক এবং চারুকলাবিদগণের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি 

কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন এবং অনধিক ২৩৮ জন 

সন্ত রাজ্য এবং কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিত্ব - 
করেন । বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট কর। হইয়াছে । 

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতে রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃত হয় 
নাই । উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও আসাম যথাক্রমে ৩৪১ ১৬, ৯ ও ৭ জন 

প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে । 

বিধান সভার নিবাচ়িত সদশ্তগণের দ্বারা সংশ্লিই রাজ্যের প্রতিনিধিবুন্দ 

সমান্থপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটে নির্বাচিত হন। 

অপরপক্ষে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমুহের প্রতিনিধিবর্গ বিশিষ্ট নির্বাচন সংস্থার মাধ্যমে 

নির্বাচিত হইয়া! থাকেন । 

রাজ্যসভার গঠন। 

রাজ্যসভার সভ্য নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীকে 
অন্যন ৩* বৎসর বয়স্ক ভারতীম্ম নাগরিক হইতে হইবে । 

রাজ্যসভার সভ্যদের যোগ্যত! 



পার্গামেপ্টা * ২৩৭ 

রাজ্যসভার শ্ফিতিকাল £ রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ । রাষ্ট্রপতি ইহা ভাঙ্গিয়! 
দিতে পারেন ন1। তবে প্রতি ছুই বৎসর অস্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য 
অবসর গ্রহণ করেন । 

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি | সদশস্তগণ নিজেদের 

মধ্য হইতে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করিয়া থাকেন । 
লোৌকসন্ড £হ পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদ লোকসভা বলিয়া অভিহিভ। 

রাজ্যগুলি হইতে অনধিক ৫০০ জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সমুহ হইতে অনধিক 
২০ জন সদশ্ লইয়া! লোকসভা গঠিত। বর্তমান লোকসভার সভ্যসংখ্যা ৫০৫ | 

তন্মধ্যে রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে ২ জন, আসামের উপজাতি অঞ্চল 

হইতে ১ জন এবং আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষা এবং মিনিকয়-আমীন দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
২ জন সদস্ত মনোনীত করিয়াছেন । জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ৬ জন প্রতিনিধি উক্ভ 
রাজ্যের বিধান মণ্ডলের দ্বার! পরে।ক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়! থাকেন । বাকী ৪৯৪ জন 

সদণ্ত প্রাপ্তবয়স্কষের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নিবাচিত হন। তঁপশীলভুক্ত বর্ণ এবং 

উপজাতি-সশুহ সংরক্ষিত আসনের অধিকারী । সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্তই সাময়িক । 

অন্যুন ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক লোকসভার 
সদন্ত নির্বাচিত হইতে পাবে । 

লোকসভার কার্যকাল সাধারণভাবে ৫ বৎসর । তৎ্পুবেই রাষ্ট্রপতি ইহা ভাঙ্গিয়! 

দিতে পারেন । আবার জরুরী অবস্থার ঘোষণ। বলবৎ 

থাকিলে পার্লামেন্ট এককালীন ইহার মেয়াদ ১ বৎসর 

লোকলভার সদস্যের যোগ্যতা । 

লোকসভার কাধকাল। 

বৃদ্ধি করিতে পারে । 

লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সদস্তগণের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হন। যদিও 

তাহাদের নাম সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারাই প্রস্তাবিত হয়, 

বি হ তবুও নির্বাচনের পর তাহার] রাজনীতি বিষয়ে যথাসম্ভব 

নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া থাকেন । ৃ 

রাষ্ট্রপতিই পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। তাহারই আদেশে 

অধিবেশন স্থগিত রাখা হয় । সংবিধানে বলা হইয়াছে যে 

পর পর ছুইটি অধিবেশনের মধ্যে ছয়মাসের অধিক সময় 

অতিক্রান্ত হইবে না। সংবিধানে উভয় পর্ষদের যুক্ত অধিবেশনেরও উল্লেখ 

আছে। 

সাধারণতঃ উপস্থিত সদশ্যগণের অধিকাংশের ভোটেই উভয় পরিষদের সিদ্ধান্ত 

স্থির কর! হয়। কোন সভায় সংশ্লিষ্ট পরিষদের নির্দিই সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না 

পার্পামেণ্টের অধিবেশন । 



২০৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

থাকিলে, সে সভা বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। নির্দিষ্ট সভ্য সংখ্য! বলিতে 

পরিষদের সমগ্র সদশ্ত সংখ্যার অন্যুন এক দশমাংশকে বুঝায় । 

পালণমেন্টের ক্ষমতা ও কার্ধাবলী 2 (7০৬25 280. 11085010183 0 006 

1১811120022) 2 

পার্লামেন্টের ক্ষমত ও কাধ নানাবিধ £ 

পার্লামেণ্ট সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে 

পারে । তালিকা-বহিভূতি অবশিষ্ট বিষয়েও আইন প্রণয়নের 
(১) 

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা | একক অধিকার পার্লামেণ্টের । ব্রাজ্য-তালিকাতৃত্ত বিষয়ে 

রাজ্য বিধানমগ্ডল আইন প্রণয়ন করিলেও, অবস্থা বিশেষে 

পার্লামেন্ট সে সন্বন্ধেও আইন রচন। করিতে পারে । পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে 

বিস্তুত আলোচন1 কর? হইবে । 

প্রত্যেক আধিক বৎসরের প্রারস্তে রাষ্ট্রপতি একটি আঘধিক বিবরণী পার্লামেন্টের 
উভয় পরিষদে অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন । বাষ্পতির সুপারিশ ছাড়া 

সরকারী আয় ব্যয় সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পার্লামেন্টে 

উত্থাপন কর যায় না। কর ধার্ধের প্রস্তাব এবং ব্যয় 

বরাদ্দের দাবী পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ । তবে যে 

সমস্ত ব্যয় ভারতের সংরক্ষিত তহবিলের উপর ধার্য কর] হয় (০1791£50 07 0176 

59030110805 400 ০0£ [0019 ), যেমন রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্যসভ। ও 

লোকসভার সভাপতি ও সহসভাপতিগণের বেতন ও ভাতা, প্রধান ধর্মাধিকরণের 

বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা, সরকারী খণের উপর প্রদত্ত সুদ ইত্যাদি, 

পার্লামেন্টের ভোটে পেশ করা হয় না। পার্লমেণ্ট অবশ্য এ সম্বন্ধে আলোচন! 

করিতে পারে। 

দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার বিধান অন্্যায়ী শাসনবিভাগ আইনসভাব্ উপর 

নির্ভরশীল । ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্টই ঘোষণা! কর হইয়াছে যে মন্ত্রীপরিষদ যৌথ 
ভাবে লোকসভার নিকট দায়ী । লোকসভার অধিকাংশ সবস্তের সমর্থনের উপরেই 

মন্ত্রীপরিষদের ভবিষ্তৎ নির্ভর, করে । পার্পামেণ্টের সাশ্তগণ যে কোন মন্ত্রীকে 

তাহার বিভাগীয় কাধাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন, 

পা কর্তৃত জরুরী বিষয় আলোচনার জন্য মুলতুবী প্রন্তাব উত্থাপন 

(9০812০] ০প৫ঘ 68৪ করিতে পারেন এবং রাষ্্রপতির প্রারভ্তিক ভাষণকে 
84 কেন্দ্র করিয়া সরকার-অনুস্থত নীতি ও কার্বক্রমের তীব্র 

সমালোচনা করিতে পারেন । মন্ত্রীগণের প্রস্তাবিত বিল নামঞ্্রর করিয়1, সম্ভাব্য 

(২) 
অর্থসংক্রান্ত ক্ষমত! ৷ 



পার্ামেপ্ট ২০৯ 

আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক বিবরণী প্রত্যাখ্যান করিয়া, মন্ত্রীপরিষদের বিরুদ্ধে নিন্দান্ঘচক 
বা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়। পার্লামেন্ট মন্ত্রীপরিষদের পতন ঘটাইতে পারে । 

এতদ্বতীত বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে পার্লামেন্ট মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস 

পায়। সরকারী হিসাব পরীক্ষার জন্য নিষুক্ত কমিটি, অবৈধ এবং অবাঞ্ছিত ব্যয়- 

ব্যাপারে সরকারের ম্নাযোগ আকর্ষণ করে এবং পার্লাম্টেকেও অবহিত করিয়। 

থাকে । সরকার তাহার প্রত্শ্রতি মত কাধ করিতেছে কিন! তাহ] দেখিবার জন্থা 

একটি প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি গঠন কর হইয়াছে । ইহা ছাড়। শাসনবিভাগের 

উপর অপিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিবার জন্যও অপর একটি 

কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নামমাত্র হুইয়] ঈাড়াইয়াছে। 

দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রীপরিষ্দ যে কোন প্রস্তাব পাশ করাইয়! লইতে পারে। 

তবে বিরোধীপক্ষের যুক্তিসহ সমালোচন1! সরকারের বিরুদ্ধে জনমত স্থ্টি কিয়! 

মন্ত্রীপরিষদের স্বেচ্ছাচার যথাসম্ভব সংযত করিয়। থাকে । 

রাষ্ট্রপতি, উপবাষ্ট্পতি, সর্বোচ্চ হিসাব নিরীক্ষক এবং 

ধিচার নি প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে 

পার্লামেন্ট অভিযুক্ত এবং অপসারিত করিতে পারে । 

পার্লামেণ্টের হস্তে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাও অর্পণ করা! হইয়াছে। 

অবশ্ঠ বিশেষ কতগুলি ধার সংশোধন করিতে হইলে 

রাজ্য বিধানমগ্ডলগুলির অস্ততঃপক্ষে অর্ধেকের সম্মতির 

প্রয়োজন হয় । 

পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের 

দ্বারাই নিযুক্ত হন। পার্লামেণ্টের অপর একটি দিক দিয়া 

গুরুত্ব রহিয়াছে । পার্লামেণ্ট হইতেছে জাতীয় প্রতিনিখি- 

সভা । ইহা জনমতের প্রতিফলন ক্ষেত্র । জনগণের অভাব অভিযোগের প্রতি 

পার্লামেন্টই সকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ । 

(৫) 
সংবিধান বিষয়ক ক্ষমতা । 

অন্ঠান্ত ক্ষমতা । 

রাজ্যসন্ভা ও লোকসভ্ভার পারম্পরিক জম্পর্ক ( £:6190107) 6০0 ০675 056 
1,015 980105, 2190. 00০ [২৪152 99018 ) ৩ 

ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত রাজ্য ও অঞ্চল সমূহের প্রতিনিধি লইয়া! রাজ্যসভা 
গঠিত । অর্থাৎ রাজ্যসভা রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করিয়া! থাকে । অপর পক্ষে 



২১৯ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

লোকসভা ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। ইহার সভ্যগণ প্রাপ্তবয়স্কের 

রাজ্যদভা আঞ্চলিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে 

ক্বাতন্ত্র্যের এবং লোকসভা নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার মাধ্যমে বাজ্যগুলির শ্বার্থ 
জাতীয় এক্যের প্রতীক । 

এবং অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে এবং লোকসভা 

জনপ্রতিনিধিসভ1 হিসাবে জাতীয় এঁক্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে । 

অর্থসংক্রাস্ত প্রস্তাব ব্যতীত অপর কোন বিল যে কোন পরিষদে উ্থাপন কর যায় 

পাবার এবং উভয়ের সম্মতি ব্যতীত তাহা আইনে পরিণতি লাভ 

ব্যাপারে উভয়ের ক্ষমতা করিতে পারে নাঁ। কিন্ত কোন বিল লইয়া উভয় পরিষদের 

কানু মধ্যে মত বিরোধ ঘটিলে, যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের 
ভোটে বিলটির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে । লোকসভার সদস্য সংখ্যা আঁধক হওয়ার 

দরুণ, রাজ্যসভার পরাজয় অবশ্ঠস্তাবী । 

অর্থ সংক্রান্ত বিল বা প্রস্তাব একমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হইবে । লোকসভা 

| কর্তৃক গৃহীত অর্থসংক্রাস্ত বিল, রাজ্যসভার বিরোধিতা 
অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য- 
সভার অধিকার নাম যাত্র। সত্বেও আইনে পরিণত হইবে । রাজ্যসভা কেবলমাত্র 

১৪ দিন বিলম্ব ঘটাইতে পারে । 

সংবিধানে বলা হইয়াছে মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোক- 

সভার নিকট দায়ী । অর্থাৎ একমাত্র লোকসভার সমর্থনের 

অভাবেই মন্ত্রীপরিষদের পতন ঘটিবে। রাজ্যসভার 

সম্মতি বা অসম্মতিতে কিছুই যায় আসে না । 

রাজ্যসভ। এক দিক দিয় স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী । রাজ্যসভা ষদি সমগ্র সদস্য 

সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এই মনে প্রস্তাব গ্রহণ করে 

যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাজ্যতালিকাতুক্ত কোন বিষয়ে 

পার্লামেন্টের আইন রন বিধেয়, তাহ! হইলে পার্লামেণ্ট উক্ত বিষয়ে আইন 

শাসনবিভাগ নিষন্ণের একক 

অধিকার লোক দভার। 

রাজ্যসভার বিশিষ্ট ক্ষমতা | 

প্রণয়ন করিতে পারিবে। 

& 

॥ সারাংশ ॥ 

পার্লামেন্ট বলিতে অবশ্ঠই রাষ্ট্রপতি সহ পার্লামেন্ট বুঝাইয়! থাকে । ইহার ছুইটি 

পরিষদ--রাজ্যসভা ও লোকসভা । 

রাজ্যসভার সভ্যসংখ্যা অনধিক ২৫০ | ইহার মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 

মনোনীত এবং অনধিক ২৩৮ জন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ইহা স্থায়ী পরিষদ । 



পার্লামেপ্ট ২১১ 

ইহার এক তৃতীয়াংশ সভ্য দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন । লোকসভা অনধিক 

৫২” জন সভ্য লইয়া গঠিত।  সদস্ঞগণ সাধারণতঃ জনগণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচিত হন। রাষ্পতি অনধিক ছুইজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিতে 

পারেন । লোকসভার স্থিতিকাল পাঁচ বসর। তবে তৎপূর্বেই ইহ! ভাঙ্গিয়! দেওয়' 
যায়। জরুরী অবস্থায় ইহার কার্ধকাল বাড়ানও চলে । 

পার্লামেণ্টের ক্ষমত1 £ (৫১) ইহা! কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম-তালিকাতৃত্ত বিষয়ে সাধারণভাবে 
এবং অবস্থাবিশেষে রাজ্যতালিকতুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে। উভয় পরিষদের 

সমর্থনে আইন পাশ হয়। উভয়ে মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশন আহৃত 

হয়। (২) ইহা! শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে । (৩) ব্রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্টপতি প্রততিকে 

ইহা অপসারিত করিতে পারে । (9) আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব পার্লামেণ্টেত্স অনুমোদন 

সাপেক্ষ । €৫) রাট্রপতি, উপরাষ্্রপতির নিবাচনে ইহার অধিকার আছে । ৬) ইহ। 

সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতারও অর্ধিকারী । তাহা ছাড়া ইহার মাধ্যমেই জনগণের 

অভাব-অভিযোগ ধ্বনিত হয় । . 

উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক £ €১) রাজ্যসভা, অঙ্গরাজ্যসমূহের স্বার্থ ও অধিকারের 
এবং লোকসভা জাতীয় এঁক্যের প্রতীক । €২) সাধারণ আইনের ব্যাপারে উভয় 

পরিষদের ক্ষমতাই সমান । তবে যুক্ত অধিবেশনের দ্বার] লোকসভার প্রাধান্তই স্ুচিত 

হয়। (৩) অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকসভার মতামতই চুডাস্ত। €৪) লোকসভার 

নিকটই মস্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে দায়ী । (৫) রাজ্যসভার প্রস্তাব অনুযায়ী পার্লামেন্ট 
রাজ্যতালিকাতুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে । 

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥ 

1,73097 299071198 609 0120800910801 0 ০০979 ০01 629 178/01851009700 0 10039, 

ভারতীয় পার্লামেন্টের গঠন এবং ক্ষমতা সংক্ষেপে বিবৃত কর । [ পৃষ্ঠা ২০৬-২*৯ ] 

2..3901899093 0180 £9181101 1096 9010 (19 ৮9 20088801609 [21118520090 6 
টি 

পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ২*৯-২১* ] 

3, 710195585 600 2055600 09£ 65৪ ০9260] 93909889005 0109 12501907956 ০৩৮ (09 

সু।:00 019 

শাসন্বিভাগের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি সন্বদ্ধে আলোচন! কর । 

[ পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯] 



চতুর্বিংশ মপ্ধায় 

€ 56866 (30561001065 ) : 

বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত মোট রাজাসংখ্যা ১৫। প্রত্যেক রাজ্যে 

একই ধরণের দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে । রাজ্য শাসন-ব্যবস্থার 
শীষস্থানে রহিয়াছেন রাজ্যপাল | তাহাকে সাহায্য ও 

জিরা সিনিতে পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ কর] হয় । 

মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। 

প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি মহাধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । এইভাবে রাজ্যপাল, 

মন্ত্রীসভ1, এক বা দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট আইনসভা এবং একটি মহাধর্মীধিকরণ লইয়। 

রাজ্যসরকার গঠিত হয় । মহাধর্মীধিকরণ সম্বন্ধে আলোচনা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা 

প্রসঙ্গে কর] হইবে । 

রাজ্যপাল (09%6:00: )5 প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া রাজ্যপাল 
থাকেন। তিনি বাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত 

রাজ্যপালের নিয়োগ, 
যোগ্যতা ও কার্কাল। হন। তাহার কার্কাল সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন । 

তাহাকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্ততঃপক্ষে ৩৫ বৎসর 

বয়স্ক হইতে হইবে । সদর-ই-রিয়াসৎ নামে অভিহিত জন্ম ও কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান 
উক্ত রাজ্যের বিধানমগ্ডলের ছ্বার নির্বাচিত এবং বা্রপতির ছার। শ্বীকৃত হইয়া 

থাকেন। 

রাজ্যপাল পার্লামেন্ট অথব। রাজ্য বিধানমগুলের সভ্য থাকিবেন না এবং অপর 

কোন লাভজনক কার্ধে নিযুক্ত হইবেন না। তিনি বিনা 

ভাড়ায় সরকারী ভবনে বাস করিবেন এবং পার্লামেণ্টের 

দ্বারা নির্ধারিত হারে বেতন, ভাতা৷ ইত্যাদি পাইবেন । কার্ধকালের মধ্যে তাহার 
বেতন ইত্যাদি হাস কর! চলিবে ন1। 

রাজাপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (7০0৮০2:5 2100 1701505610175 0 01১০ 

(০1080: )£ রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কাধাবলী সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত করা 

যায়, ষথা_শাসন সম্বন্ধীয় ক্ষমত1, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা 
এবং বিচার বিষয়ক ক্ষমতা। 

রাজ্যপাল পদের শর্ত। 



পাজ্য সরকার ২১৩ 

রাজ্যের শাসনভার রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত কর! হইয়াছে । এই ক্ষমতা তিনি 
স্বয়ং অথব!। অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ কৰরিবেন। 

শাসনসন্বত্্রীয় সি ৃ তাহারই নামে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হইবে । 

তাহাকে মন্ত্রণা দিবার জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকে। 

মুখ্যমন্ত্রী ও তাহারই পরামর্শক্রমে অন্তান্ত মন্ত্রীগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন । 

রাজ্যের মহাব্যবহারিক €£১৭৬৮০০৪০০ 61)5181 ) এবং রাজ্যের সরকারী 

কর্মচারী নিয়োগ কমিশনের (56৪65 0010110 961:৮1০2 (00000109185101) ) সভাপতি 

ও সদস্যগণ রাজ্যপালের দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন । মহাধর্মাধিকরণের বিচার- 

পতি নিয়োগকালে রাষ্্পতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ কিয় 

থাকেন । 

তপশীলতুক্ত উপজাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ভার রাজ্যপালের উপর 

অর্পণ করা হইয়াছে । রং 

রাজ্যপাল রাজ্য-বিধানমগ্ুলের-. অবিচ্ছেদ্চ অংশ । তিনি রাজ্য-বিধানমগ্ডলের 

অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে 

বিধানসভ1 ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন । তিনি বিধানসভায় 

উজার চস ক্ষমতাঁ। বয়েকজন ইঙ্জ-ভারতীয় সদস্য এবং বিধানপরিষদে কিছু 
সংখ্যক সভ্য মনোনীত করিয়া থাকেন । তিনি যে কোন 

পরিষদে অথবা উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন । বিধানম গুলে 

বাণী প্রেরণের অধিকারও তাহার আছে । তাহার সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে 

পরিণত হয় না। বিপানমগ্ল কর্তৃক প্রেরিত বিলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন, 

অথব। নাও পারেন অথব] রাষ্রপতির অন্থমোদনের জন্য তিনি তাহা বাষ্রপতি সকাশে 

প্রেরণ করিতে পারেন । অর্থবিল ব্যতীত অন্ত ষে কোন বিল তিনি আইনসভার 

পুনবিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন । কিন্তু ইহা আইন সভার দ্বারা দ্বিতীয়বার 
গৃহীত হইলে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালে তিনি জরুরী আইন (0:017521556 ) 

জারী করিতে পারেন। আইনসভার পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহ অস্তে উক্ত জরুরী 

আইন আর বলবৎ থাকিবে না। 
প্রত্যেক আধিক বৎসরের প্রারস্ভে রাজ্যপাল রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক 

(৩) বিবরণী আইনসভায় মন্ত্রী মারফৎ উপস্থাপিত করিয় 

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা । থাকেন। ত্তীহার সম্মতি ব্যতীত আয়-ব্যয় সংক্রান্ত 
প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করা যায় না। 



২১৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্র পরিচয় 

রাজ্য আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে তিণি ক্ষম! প্রদর্শন করিতে পারেন 
(৪) এবং তাহার দণ্ড হাস করিতে বা দণগাদেশ স্থগিত রাখিতে 

বিচার বিষয়ক ক্ষমতা । পারেন । 

রাজ্যপালের হস্তে যে সব ক্ষমতা অর্পন কর] হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ মন্ত্র 

পরিষদের পরামর্শ ক্রমেই পরিচালিত হইবে । রাজ্যপাল 

নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপ্রধানের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন । 
তবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিবেচক রাজ্যপাল সমগ্র রাজ্য শাসন ব্যবস্থাকে নিঃসন্দেহে 

বিত করিতে পারেন 

মন্ত্রীপরিষদ ( 0০০:2011 0£ 21177150515 ) 2 সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালকে 
সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকিবে । 

মন্ত্রীপরিষদের নিয়োগ 
ও পদচ্যুতি । রাজ্যপাল প্রথমে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে 

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন । পরে মুখ্যমন্ত্রীর পরামশ 
অনুযায়ী অন্যান্ত মন্ত্রীদের নিযুক্ত ও তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন । 

মন্ত্রীদের কার্ধকাল তাহার ইচ্ছাধীন | 
সংবিধান অন্থযায়ী রাজ্যপাল যে সব বিষয়ে স্ব-ইচ্ছায় কার্য করিবার অধিকারী, 

মন্ত্রীপরিষদ সে সব বিষয়ে তাহাকে পরামর্শ দান করিবে নাঁ। অবশ্ঠ আসাম ব্যতীত 

অন্ত কোন রাজ্যের রাজ্যপালের স্ব-ইচ্ছায় ক্ষমতা প্রয়োগের 
১ ৃ কথা সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। বে 

সংবিধানে বলা হইয়াছে যে কোন্ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল 
ইচ্ছামত ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন, তাহা তিনিই স্ব ইচ্ছায় স্থির করিবেন । এ কথ 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজ্যপাল রাষ্্পতির তথা কেন্দ্রের প্রতিনিধি । বাজ্যশাসন 

ব্যবস্থায় অচল অবস্থার উদ্ভব হইলে তিনি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে ন! চলিয়' 
রাষ্ট্রপতিকে যথার্থ সংবাদ জ্ঞাপন করিবেন । অতএব রাজ্যপালকে রাজ্য শাসন 

ব্যবস্থার অলঙ্কারম্বরূপ ধরিলে ভূল হইবে । 
রাজ্য মন্ত্রীপরিষদের প্রধানকে মুখম্যমন্ত্রী (01016 ?111565:) বলা হয়। কেবল- 

মাত্র জন্মু ও কাশ্শীর রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদের নেতাকে প্রধান মন্ত্রী আখ্য। দেও] 

ুধযম্ত্ীর ভুমিকা । হইয়াছে । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা কেন্দ্রের প্রধান 
মন্ত্রীর অন্থরূপ | তাহাঁরই পরামর্শক্রমে অন্তান্য মন্ত্রীগণ 

নিযুক্ত হন। তিনি মস্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের 

মধ্যে সামগ্রন্ত বিধান করেন । রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রীপরিষদের সংযোগ তাহারই 

মাধ্যমে রক্ষা করা হয়। তিনি শাসন সংক্রান্ত সংবাদ রাজ্যপালকে সরবরাহ করেন 

বাজাযপালপদের প্রকৃতি । 



বাকা সরকার ২১৫ 

এবং রাজ্যপাল কর্তৃক আদিষ্ট হইলে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধাস্ত সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের 

বিবেচনার জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আইনসভার সরকারী দলের 
প্রধান মুখপাত্র । তিনি বিধানসভার নেতা হিসাবে বিবেচিত হন । 

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রীকে রাজ্য বিধানমগ্ডলের কোন একটি 

পরিবদের সভ্য হইতে হইবে । বিধানমগ্ডলের সভ্য নহেন, এমন কোন ব্যক্তি 

নি রলান্নত মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে, তাহাকে ছয় মাসের মধ্যে ষে কোন 

প্ীগরিবদের স্পরক। একটি পরিষদের সভ্য হইতে হইবে । অন্যথায় তাহাকে 
মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে 

বিধানসভার নিকট দায়ী । বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপরেই মন্ত্রী- 

পরিষদের আয়ুফফাল নির্ভর করে। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে. 
মন্ত্রীগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন সত্য, কিন্তু যতক্ষণ পর্ধস্ত তাহার! বিধানসভার 

অধিকাংশ সভ্যের আস্থাভাজন থাকিবেন, ততক্ষণ রাজ্যপাল সহসা তাহাদিগকে 

অপসারিত করিতে পারেন ন1। টি রা 

শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগ 

গৃখ্যমন্ত্রী ্্ “বিধান স ক 

24 424 4 ৫৫৮৮৯ 
মন্ত্র পারিষদ 

ব্যবস্থা্ক সভার সদস্য গণের যধ্যে হইতে নিযুক্ত 
হইয়া যৌথভাবে বিধান সর নিকট দায়ী থাকে 



২১৬. পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ পরিচয় 

/ক্লাজ্য বিধানমণ্ডল (96905 15819180016 ) ৫ 

রাজ্য বিধানমগ্ডল রাজ্যপাল এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত । 
জম্মু ও কাশ্ীর রাজ্যে সদর-ই-রিয়াসৎ রাজ্যপালের স্থলে বিধানমগ্লের অঙগ। 

অন্ধ, মহীশ্র, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, গুজরাট, 
উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ এবং জন্মু ও কাশ্মীর 

এই ১১টি রাজ্যে বিধানমগডল দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট | বাকী ৪টি রাজ্যের বিধানমগ্ডল 
কেবলমাত্র বিধানসভা লইয়া গঠিত । ছুইটি পরিষদ থাকিলে উচ্চ কক্ষকে বিধান 

পরিষদ ও নিম্ন কক্ষকে বিধান সভা নামে অভিহিত কর] হয় । 

কোন রাজ্যের বিধানসভা যদি উপস্থিত সদস্যগণের ছুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এবং 

সমগ্র সদস্ত। সংখ্যার অধিকাংশের সমর্থনে সেই রাজ্যে 
বিধান পরিষদ গঠনের অথবা প্রতিষ্ঠিত বিধান পরিষদের 

বিলুষ্টির প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহ! হইলে পার্লামেন্ট তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ 

করিতে পারে। 

বিধান পরিষদ (1.58151901%5 0081701] ) 5 বিধান পরিষদের সদশ্যসংখ্যা 

বিধান সভার সভ্যসংখযার এক-তৃতীয়াংশের অধিক এবং 

৪০এর কম হইতে পারিবে না। বিধান পরিষদের মোট 

আসন সংখ্যার (১) এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় স্থায়ত্ত শাদনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের 

প্রতিনিধিগণের জন্য নিদিষ্ট; (২) অপর এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভ। কর্তৃক নির্বাচিত 

সদস্তগণের দ্বার! পরিপূর্ণ কর] হয়; (৩) এক-ছাদশাংশ গ্রাজুয়েটগণের এবং (৪) অপর 

এক-ছাদশাংশ শিক্ষকগণের নিবাচন সাপেক্ষ; €৫) অবশিষ্টগুলিতে বাজ্যপাল 

রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক প্রভৃতিগণের মধ্য হইতেই সদন্য 

মনোনীত করিয়া থাকেন । . 

বিধান পরিষদের উপরি-উক্ত গঠন প্রণালী পার্লামেন্ট ইচ্ছান্ুযায়ী পরিবর্তন 

করিতে পারে। 

বিধান পরিষদের সদন্ত নির্বাচিত হইতে হইলে, প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং 
অন্যন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। 

সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি 
নির্বাচন করেন । 

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের বর্তমান সদশ্যসংখ্যা ৭৬। তন্মধ্যে ৫৪ জন বিধান 

সভা এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেরিত হইয়াছেন ॥ 

রাজ্য বিধানমগুলের গঠন । 

বিধান পরিষদ সম্পকে ব্যবস্থা | 

বিধান পরিষদের গঠন। 



বাজ্য সরকার . ২১৭ 

গ্রাজুয়েট ও শিক্ষকগণের দ্বার নির্বাচিত হইয়াছেন ১৩ জন। আর বাকী ৯ জন 

রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন । 

ইহা! একটি অস্থায়ী পরিষদ । তবে প্রতি দুই বৎসর 
_ অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য বিদায় গ্রহণ করেন )/ 

ধান সভা (755151205 4১552100015 ) 2 অন্যান ৬০ এবং অনধিক 

৫০০ জন সদস্য লইয়া বিধান সভা গঠিত হয়। সদস্তগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে 

প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তবে ইঙ্গ-ভারতীয় 

সম্প্রদায়কে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের স্বযোগ দিবার জন্য 

রাজ্যপাল কয়েকজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদন্ট মনোনীত করিতে পশরেন । তপশীলভূক্ত 

বর্ণ ও উপজাতিসমূহের জন্তও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মোট আসনসংখ্য। ২৫৬ | ইহার মধ্যে ৪টি 

আসনে রাজ্যপাল ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিয়াছেন; তপশীলতুক্ত বর্ণ ও 

উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৪৫ এবং ১৫।| বাকী 
১৯২টি হইতেছে সাধারণ আসন। অন্যন ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক 
বিধান সভার সদশ্যা নির্বাচিত হইতে পারে। 

বিধানসভার স্থিতিকাল সাধারণভাবে ৫ বৎসর । তবে রাজ্যপাল তৎপুর্বেই 

ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন । আবার জরুরী অবস্থার 

ঘোষণা বলবৎ থাকিলে, পার্লামেন্ট এককালীন এক বৎসর 

ইহার মেয়াদ বুদ্ধি করিতে পারেন । 

বিধান সভার কার্য পরিচালনার জন্য সভ্যর্দের মধ্য হইতে একজন অধ্যক্ষ 

€ 9796871 ) এবং একজন উপাধ্যক্ষ (1090005 97281527 ) নিবাচিত হইয়1 

থাকেন । রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে বা স্থগিত রাখিতে 

পারেন । কিন্ত সংবিধান অন্ছসারে পর পর ছুইটি অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাসের 

অধিক সময় অতিবাহিত হইবে না। এ 

বিধান পরিষদের স্থিতিকাল । 

বিধানসভার গঠন। 

বিধানসভার কার্ধকাল। 

বিধানমগ্ডলের ক্ষমত। ও কার্াবলী (2০515 270. 77130010175 06 5085 

[,2£1519051625 ) 2 

রাজ্য বিধানমগ্ডল যুগ্ম ও বাজ্যতালিকাভূক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে । 
যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে বিধানমগ্ডল রচিত বিধি যদি 

বালির ও | পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে 

প্রথমটি বাতিল হুইয়1 যাইবে এবং দ্বিতীয়টি বহাল রহিবে ॥ 



২১৮. পৌরবিজ্ঞান ও অথশান্ত্র পরিচয় 

যে সব রাজ্যে একটি মাত্র পরিষদ (বিধান সভা ) আছে, সেখানে উক্ত সভার 

উপস্থিত সভ্যের সংখ্যাধিক্যে বিল পাস করা হয়। কিন্তু ষে সব বিধান মগুল 

দি-পরিষদ-সমন্থিত, সেখানে অর্থবিল ছাড়া অন্য সব বিল 

জী যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং উভয় পরিষদ 
কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পর বিলটি বাজ্যপালের সম্মতির 

জন্ত প্রেরিত হয়। তবে এ বিষয়ে বিধান সভার ক্ষমতাই অধিক । বিধান সভা 

কর্তৃক গৃহীত বিল, বিধান পরিধদে প্রেরিত হইবার পর, বিধান পরিষদ যদি তাহ! 

প্রত্যাখ্যান করে, বা তিন মাসের অধিক কাল ফেলিয়! রাখে, তাহা হইলে বিধান 

সভা তাহা পুনরায় পাশ করিয়া বিধান পরিষদে প্রেরণ করিতে পারে । এইবারও 

বিধান পরিষদ যদি তাহা প্রত্যাখ্যান করে, অথব]1 বিধান সভাব্র পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য 

সংশোধন মহ পাস করে, অথব1] একমাস কাল ফেলিয়1 রাখে, তাহ হইলে উক্ত বিল 

রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইবে । 

প্রত্যেক আঘধিক বৎসরের প্রারস্তে সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব 

বিধানমগুলের নিকট উপস্থিত করা হঝ এবং ইহার 

জিয়ার সম্মতি ব্যতীত কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা যায় না। 

তবে যে সব ব্যয় ব্রাজ্যের সংরক্ষিত তহবিলের ((০০01০- 

891109650. £80. 096 002 9096০ ) উপর ধার্য কর! হয় (যেমন রাজ্যপালের 

বেতন, ভাতা, মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি ) তাহার 

উপর বিধানমগডলের ভোট গ্রহণ কর হয় না । 

অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব বা বিল একমাত্র বিধান সভায় উত্থাপন করা চলে । বিধান 

সভা কতৃক গৃহীত অর্থবিলে যদি বিধান পরিষদ সম্মতি 
অর্থসংক্রাস্ত ব্যাপারে বিধান শু অং ১৪ দি দি ত' দা পন না করে, অথবা দিনের মধ্যে যদ তাহ 

প্রত্যর্পণ ন। করে, তাহা হইলে উক্ত বিল উভয় পরিষদের 

দ্বার। গৃহীত হইয়াছে বলিয়! ধর। ভইবে । 

শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বিধান সভার হস্তে ন্যস্ত 

(৩) করা হইয়াছে । মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার 
শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা । নিকট দাক্সী। বিধান সভা মন্ত্রীপব্িষদ প্রস্তাবিত বিল 

ইহা! আসলে বিধান প্রত্যাখ্যান করিয়া, ব্যয় বরাদ্ের দাবী নামঞ্চুর করিয়। 

সন্তারই ক্ষমতা । এবং সর্বোপত্রি অনাস্থাস্চক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 

মন্ত্রীপরিষদের পতন অনিবার্ধ করিয়া তুলিতে পারে । 



বাজ্য সরকার ২১৯ 

সংবিধানের বিশেষ কতকগুলি ধার], যেমন রাষ্ট্রপতির নিধাচন ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয়, 

রাজ্য ও যুগ্ধতালিকা ইত্যাদি সংশোধন করিতে হইলে 
শতকর1 পঞ্চাশ ভাগ রাজ্য বিধানমগ্ডলের সম্মতির গয়োজন 

হয়। আবার রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল পার্লামেণ্টে উখবাপনের পৃবে রাষ্ট্রপতি 
সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলের অভিমত সংগ্রহ করিয় থাকেন। 

অন্যান্য ক্ষমতা । 

কেন্দ্রশাজিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থ1 (4১017715052001) ০6 [01028 

০1021601155 ) £ 

ধিল্ী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ভ্রিপুরা, আন্দামান-লিকোবর এবং লাম্ম7? ও 

মিনিকয়-আমীন ঘ্ীপপুঙ্গ-_এই ছয়টি অঞ্চল কেন্দ্রের তত্বাবধানে পরিচালিত হইযজ! 

থাকে । রাজ্যসমূহের অনুরূপভাবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থ। 

প্রবর্তন করা হয় নাই। প্রত্যেক কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য রাষ্ট্রপতি একজন করিয়া 

শাসপনকতী নিয়োগ করিয়া থাকেন । শাসনকর্তা 4010156 0:012770155101761? বা 

প্রধান ভুক্তিপতি, অথবা “[50651591)6  (395911)01” বা উপ রাজ্যপাল নামে 

অভিহিত হইয়া থাকেন । পার্লামেন্ট এই সমস্ত অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করে । 

রাষ্ট্রপতির নিদেশেই ইহাদের শাসনকাধ পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্ট ইচ্ছ। করিলে 

আইনের দ্বারা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহে পৃথক মহাধর্মাধিকরণ প্রতিষ্টা করিতে 

পারে। আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানকল্লে হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা এই 

তিনটি অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসনের পূর্বাভাষ হিসাবে একটি করির। আঞ্চলিক পরিষদ 
( £9555591591099050) গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । পৌর সমস্যার 

সমাধানের জন্য দিলীতে একটি কর্পে।রেশন প্রতিষ্িত হইয়াছে ।৮৮. 

॥সারাংশ ॥ 

রাজ্যপাল, মন্ত্রীপরিষদ, বিধানমণ্ডল ও মহাধর্মাধিকরণ লইয়া রাজ সরকার 

গঠিত হয়। 

রাজ্যপাল £ রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাধারণতঃ ৫ বত্মরের জন্য নিঘুক্ত 

হন। তিনি নিমরতান্ত্রিক শাসক হিসাবে মন্ত্রীপরিবদের পরামর্শক্রমে রাজ্য শাসন 

করেন। তীহার ক্ষমতা নানাবিধ, যেমন শাসন সংক্রান্ত, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, 
অর্থ সম্বন্ধীয় এবং বিচার বিষয়ক । 



২২০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

মন্ত্রীপরিষদ্দ : প্রত্যেক রাজ্যে মৃথ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি করিয়] মন্ত্রীপরিষদ 

আছে। মন্ত্রীপরিষদের নিয়োগ কর্তা রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ 

দান করাই হইল ইহার প্রধান কার্য। মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধান সভার উপর 
নির্ভরশীল । মন্ত্রীপরিষদের আমুক্কাল রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন। মন্ত্রীপরিষদই রাজ্যের 
প্রকৃত শাসক । | 

বিধানমগ্ডল £ রাজ্যপাল বিধানমগ্ডলের অন্ততম অংশ। বিধানমগ্ডল একটি 

বা দুইটি পরিষদ লইয়। গঠিত হয়। একটি মাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে বল হয় 

বিধান সভা । আর দ্বি-পরিষদ বিশিষ্ট বিধানমগ্ডলের উচ্চ কক্ষকে বিধান পরিষদ 

এবং নিয় কক্ষকে বিধান সভা নামে অভিহিত কর] হয়। ভারতের ১১টি রাজ্যের 

আইন সভ দ্বি-পরিষদ বিশিষ্ট । 

বিধান পরিষদের সভ্যসংখ্যা বিধান সভার সভ্যসংখ্য/র এক-তৃতীয়াংশের অধিক 

বা ৪০ এর কম হইবে না। সদস্যগণ বিধান সভা, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, 

গ্রাজুয়েট, শিক্ষক প্রভৃতির দ্বার! পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাজ্যপাল মনোনীত 

কয়েকজন সদস্যও আছেন । ইহ! স্থায়ী পরিষদ । 

অনধিক ৫০০ এবং অন্যন ৬০ জন সভ্য লইয়া বিধানসভা গঠিত । লদস্যগণ 

প্রাপ্ধ বয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। কয়েকজন ইঙ্গ ভারতীয় সদস্য 

রাজ্যপালের দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন । ইহার কার্ধকাল সাধারণতঃ ৫ বৎসর । 

তৎ্পূর্বেই ইহাকে ভাঙ্গিয়। দেওয়1 যায়। 

বিধানমগ্ডলের ক্ষমতা £_-১) ইহা যুগ্ম ও রাজ্যতালিকাতূক্ত বিষয়ে আইন 

প্রণয়ন করে, (২) ইহা রাজা সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব মঞ্তুর বা নামগ্ুর করিতে 

পারে, (৩) ইহা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকে । বিধান সভাই সমধিক 

প্রভাবশালী | বিধান পরিষদের ক্ষমতা নামমাত্র । 

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা £ ভারতে মোট ছয়টি কেন্দ্র শাসিত 

অঞ্চল আছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান ভূক্তিপতি বা উপ-রাজ্য- 

পালের দ্বারা এই অঞ্চলগুলিতে শাসন কার্য পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্ট এই 

সব অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করে। সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশে, মণিপুর ও 
ত্রিপুরায় আঞ্চলিক পরিষদ এবং দিলীতে একটি কর্পোরেশন স্থাপন কর! 

হইয়াছে। 



রাজ্য সরকার ২২১ 

॥ আদর্শ প্রন্পমালা। ॥. 

106801109 6109 720 7975 800. 77098161020 01 0108 00972100208 59569, 

রাজ্যপালের ক্ষমত! ও পদমর্থাদা বর্ণনা কর । [ পৃষ্ঠা ২১২-২১৪ ] 

109902:105 6105 77057978200. 12009880108 0 6209 0০001] ০01 127310881918 110 281261022 

6০ 15900592201 92.0. 90969 15981812607, 

রাজ্যপাল এবং বিধানমগ্ডল সম্পকে মস্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা ও কার্ধাবলী বর্ণনা কর। 

[ পৃষ্ঠা ২১৪-২১৫ ] 

71098928799 03 00100008868070, 800. £01008029 ০ 6১9 19828100:9. 

বিধানমণ্লের গঠন এবং কার্ধাদি বর্ণনা কর । [ পৃষ্ঠা ২১৬-২১৯ ] 

ড/া06৩ & 10069 ০0. 009 20275117186568010 ০ 0101010 0627602193, 

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । [ পৃষ্ঠা ২১৯] 

ড1)28 158 659 251901010 09৮দ9০28 &09 19218186150 0০0808]1 2,100. 109 179213188৮9 

49881180152 

বিধান পরিষদ ও বিধান সভার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ? [ পৃষ্ঠা ২১৬-২১৯ ] 

৬৫ 



পঞ্চনিংশ অধ্যায় 

ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্য সমূহের মধ্যে রম্পর্ক 
€ 86196101) 066/261) 01০ [0101017, 2100 07০ 9০৪৮০ ) 

যুক্তরাপ্ত্রীয় শাসন ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী ভারতেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 

কেরাত: অয আইন প্রণয়নের এবং শাসন পরিচালনার ক্ষমতা 

প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্পর্ক বণ্টন করিয়! দেওয়া! হইয়াছে। 
(19819195155 7%91561010 ) 

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বণ্টনের 

উদ্দেশ্টয সংবিধানে তিনটি তালিকা! সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

(১) ইউনিয়ন বা কেজ্্ীয় ভালিক! (00107 [450 £ সমগ্র রাষ্ট্রের সাধারণ 

্বার্থ জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকায় স্থান পাইয়াছে। দেশ রক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী, 
বৈদেশিক ব্যাপার, যুদ্ধ ও শাস্তি, রেলপথ, ডাক, তার ও টেলিফোন, বেতার, মুদ্রা 

ব্যবস্থা, বীমা ইত্যাদি ৯৭টি বিষয় এই তালিকার অস্তর্গত। এই সব বিষয়ের উপর 

আইন প্রণয়নের একক অর্থিকার পার্লামেণ্টের উপর অর্পণ করা হইয়াছে । 

(২) যুগ্মভালিক1 (009০0০46610. [150) 2 ৪৭টি বিষয় সম্বলিত এই তালিকা 

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই এলাকাধীন। ফৌজদারী দণ্ড বিধি, নিবর্তনমূলক আটক, 
বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদি যুগতালিকার অন্তর্গত বিষয়ে পার্লামেন্ট 

এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে । এইসব বিষয়ে 

পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন রাজ্য আইনের উপর বলবৎ হইবে | 

(৩) বাজ্যতালিক। (360 1:50) £ যে সমস্ত বিষয়ের সহিত রাজ্যের স্বার্থ 
ও স্বাতন্ত্র জড়িত রহিয়াছে, সেইরূপ ৬৬টি বিষয় রাজ্যতালিকাতৃক্ত করা হইয়াছে, 

যেমন শান্তি ও শৃঙ্খল1 রক্ষা; পুলিশ, জেল ও বিচার ব্যবস্থা ; জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি 

ও ভূমি, সমবায় সমিতি, স্থানীর স্বারভশাসন ব্যবস্থা! ইত্যার্দি। রাজ্য-তালিকাতুক্ত 
বিষয়ে সাধারণতঃ রাজ্য বিধানমগ্ডলই আইন প্রণয়ন করিয়! থাকে। 

(৭) অবশিষ্ট বা অনুল্িখিভ ক্ষমত] (0২০5100891৮ [০0ড/) £ উপরি-উত্ভ 

তিনটি তালিকা নহিভূতি কোন নৃতন বিষয়ে আইন প্রণরনের প্রয়োজন দেখ! দিলে 
পার্লামেন্টই তাহা সম্প।দন করিবে । 



স্াজ্য সরকার ২২৩ 

সাধারণতঃ রাজ্যতালিকাতূক্ত বিষয়ে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু নিয়লিখিত 
রাজ্যতালিকাতুক্ত বিবয়ে ক্ষেত্রে পালামে্ট রাজ্য-তালিকার অন্তর্গত যে কোন বিষয়ে 

পালমেপ্টের হত্তক্ষেপ। আইন প্রণয়ন করিতে পারে 
(১) ছুই বা ততোধিক রাজ্য বিধানমগ্ডলের ছার? অনুরুদ্ধ হইলে; 

(২) আস্তর্গাতিক সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি বলব করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়' 
বিবেচিত হইলে; 

(৩) রাজ্যসভা সমগ্র সদস্ত সংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি এই মধ্নে প্রস্তাব 

গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে পার্লামেন্টের ব্লাজ্যতালিকাভূক্ত কোন বিষয়ে 

আইন প্রণয়ন কর। উচিত, তাহা হইলে ; 
(৪) জরুরী অবস্থার ঘোষণ। বলবৎ থাকা কালে; 
(৫) কোন রাজ্যে রাষ্্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইলে । 

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসন পরিচালন! সংক্রান্ত সম্পর্ক ( 40704715- 
0901০ [২০196109159 ) 2 | 

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক আলোচন করিলে দেখা 
ষায় যে কেন্দ্র নানা ভাবে রাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে । 

প্রথমতঃ সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যসরকারের আইন প্রণয়নাধিকার 

কেন্দ্রীয় আইনের সহিত সামগ্রস্ত করিয়৷ প্রয়োগ করিতে হইবে এবং শাসন ক্ষমতা! 

এরূপভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধিকার ব্যাহত 

না হয়। 

দ্বিতীরভঃ প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে শাসন সংক্রান্ত 
বিষয়ে নির্দেশ দান করিতে পারে এবং এই নির্দেশ পালনে কোন রাজ্যসরকার 

অন্থীককৃত ব৷ অসমর্থ হইলে, কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন 

করিতে পারে । 

তৃতীয়তঃ জাতীয় স্বার্থে বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত সংযোগ 
ব্যবস্থা নির্মাণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে, এবং রাজ্যস্থিত রেলপথ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 

রাজ্যসরকারকে নির্দেশ দান করিতে পারে । এই সমস্ত কার্ষের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় 

কেন্দ্র মগ্ডুর করিবে । 

চতুর্থভঃ রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যে কোন কেন্ত্রীয় বিষয়ের পর্রিচালনভার 
রাজ্যসরকারের সম্মতি ক্রমে তাহার হস্তে অথবা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণের হাস্তে 

অর্পণ করিতে পারেন । 



২২৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

পঞ্চমতঃ দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্য দিয়! প্রবাহিত নদীর জল ব। নদী 
উপত্যকা লইয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের মধ্যে বিরোধের স্থষ্টি হইলে পার্লামেণ্ট উক্ত 
বিরোধের মীমাংসার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে । 

বন্ঠতঃ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধের মীমাংস1 করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে একটি 
আন্তঃ রাজ্য পরিষদ ([75151-9866 00918011] ) গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 

এতছৃদ্দেশটে রাজ্য পুনর্গঠন আইনান্গসারে সমগ্র ভারতীয় ইউনিয়নকে ৫টি অঞ্চলে 

বিভক্ত করিয়! প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ (2,009] 

0010011 ) গঠন কর] হইয়াছে । 

সপগ্তমতঃ রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া! থাকেন । 
রাজ্যশাসনের সমুদয় ক্ষমতা তাহার নামে পরিচালিত হইবে । রাজ্যপাল যদি এই 

মর্ষে রাষ্ট্রপতিকে সংবাদ পাঠান যে তাভার শাসনাধীন রাজ্য সংবিধান সম্মতভাবে 

শ[সিত হইতেছে না, তাহা হইলে রাষ্পতি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণ1 করিয়। 

উক্ত রাজ্যের শসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন । 

॥লারাংশ ॥ 

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য সংবিধানে তিনটি 
তালিকায় উল্লেখ কর] হইয়াছে । কেন্দ্রীয় তালিকাতৃক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে 
পার্লামেন্ট । রাজ্যতালিকার অন্তর্গত বিষয়ে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করিয়। 

থাকে। যুগ্ম তালিকার অস্তভূক্ত বিষয়গুলি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই এলাকাধীন । 

অবশিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেণ্টের উপর অর্পণ কর হইয়াছে। 

সাধারণভাবে রাজ্যতালিকাতুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্ট হস্তক্ষেপ করে ন!। কিন্তু অবস্থ! 

বিশেষে পার্লামেন্ট বরাজ্যতালিকাভূক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে । কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় 

কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দান করিতে পারে । আবার রাজ্য সরকারকে 

বাতিল করিয়! কোন রাজ্যের শাসনভার কেক্ত্ স্বহ্স্তে গ্রহণও করিতে পারে । 

,॥ আদর্শ প্রশ্মমাল! ॥ 
1,83019957 9980:806 609 861801010 1096গ70810 81১9 01510)2 800. 010৩ 90569 ৪72092 60৩ 

00108616568018 01 710035. 

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্বন্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা কর । [পৃষ্ঠা ২২২-২২৪] 
9, 1709807809 8209 19618196159 912৮০) 09৮%79910 (189 [070100. 200. 60569656980: 71919, 

ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্পর্ক বর্ণনা! কর। (পৃষ্ঠা ২২২-২২৩] 
9, 0180988 609 50001771865615 79186101) 096578910 609 0151077 900. 3656০. 

কেন্র ও রাজ্যসমুছের মধ্যে শান সংক্রান্ত সম্পর্ক লইয়া আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪] 



ষডবিংশ অধ্যাঘর 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সমুহের আয়-ব্যয় 
(:৯০৪1:529 ০8 [২৪৮৪1১52190 চ7 ০9,035 ০£ [09615016015 

0 196 00101) 2170 50565 (0৮610121276 ) 

ুক্তরাষ্ত্ীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের আয়ের উৎস স্থুনির্দিষ্ট 
যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজোর থাকা প্রয়োজন । অর্থবিষয়ে উভয় সরকার পরস্পর 
ত্বতন্্ন আয়ের উৎস থাকা! স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইলে যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনের প্রকৃতি 
বাহনীর। অবিকৃত অবস্থায় রাখ! যায় না। কেন্দ্র রাজ্যের উপর 
অথব। রাজ্য কেন্দ্রের উপর আঘধিক দিক দ্রিয়। নির্ভরশীল হইয়1 পডিলে শাসন বিষয়ে 
স্বাতন্ত্র্য অবশ্তন্তাবী ভাবে ক্ষুণ্ন হইবে । 

তবে অর্থ সম্বন্ধীয় স্বাতন্ত্য পুরামাত্রায় বজায় রাখা সম্ভব নহে। একটি উদ্াহরণের 
সাহায্যে এই স্বাতস্ত্র্ের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর যায়। আয়কর বর্তমান কালে 

সরকারী আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ইহ রাজ্যগুলির 

পি হস্তে অর্পণ করিলে রাজ্যগুলির আয় পর্যাপ্ত হইবে। 

কিন্তু সমগ্র দেশে আয়কর যদি একই হারে আরোপ 

করিতে হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তেই ইহার নির্ধারণ ও আদায়ের 
ভার থাকা যুক্তিযুক্ত । আবার এই করলব্ধ অর্থ একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য 
হইলে রাজ্যগুলির আথিক সঙ্গতি ক্ষুপ্র হইবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 

আদায়ীকৃত আয়কর হইতে লব্ধ আয়ের একটি অংশ অবশ্তই রাজ্যসরকারকে 

অর্পণ করিতে হইবে । অতএব দেখা যাইতেছে যে সমতা রক্ষা ও প্রয়োজনান্তবূপ 

অর্থসংস্থানের জন্য স্বাতক্ত্যনীতিকে অবাধে প্রয়োগ করা যায় না। আয় বণ্টনের 

ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হইহব। তাহ! হইতেছে পরিচালন 
সংক্রান্ত সুবিধা | 

ভারতে রাজস্ব বণ্টনের পদ্ধতি ঃ 

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যসমুহের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের যে ব্যবস্থা গ্রহণ 

কর। হইয়াছে, তাহ! নিক্মবূপ £ 

(১) কয়েকটি কর-_যেমন রেলভাড়া ও মাশুলের উপর কর, অকৃষিভূমির উপর 

উত্তরাধিকার কর, সংবাদপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর 



২২৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ পরিচয় 

কর, ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করিবে । তবে আদায়ের খরচ বাদে 

ষে পরিমাণ অর্থ ইহা হইতে উদ্ধ তত থাকিবে, তাহা' পূর্ণভাবে রাজ্যগুলি ভোগ করিবে । 
(২) কতকগুলি কর ও শুক্ক কেন্দ্রীয় সরকার ধার করিবে, কিন্তু সে সমন্ড আদায় 

ও আত্মসাৎ করিবে রাজ্যসরকার, যথা ষ্ট্যাম্প কর এবং প্রসাধন সামগ্রীর উপর ধার্ধ 

আবগারী শুক । 

(৩) আয়কর ( কষিজনিত আয় বাদে ) ধার্য ও সংগৃহীত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের 

মাধ্যমে, কিন্ত আদায়ীকৃত কররাজন্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ব্টন কর। হইবে । 

(৪) ওুঁষধধ ও প্রসাধন দ্রব্য ব্যতীত অন্যান সামগ্রীর উপর আবগারী শুল্ক কেন্দ্রীয় 

সরকার নির্ধারণ ও সংগ্রহ করিবে । ইহা হইতে প্রাঞ্চ রাজন্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির 

মধ্যে বর্টিত হইতে পারে । 
(৫) পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানীর উপর রপ্তানী শুষ্ক, ধার্য ও আদায় করিবে 

কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু এই স্ত্র হইতে সংগৃহীত নীট আদায়ের অংশ বাবদ পাট 

উৎপাদনকারী রাজ্য, যথা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উডিষ্যাকে অর্থ সাহায্য 

করিতে হইবে । তবে সংবিধান প্রবর্তিত হইবার ১০ বৎসর পরে উক্ত দান বন্ধ 
করা হইবে । 

(৬) রাজ্য সরকার স্বীয় প্রয়োজনে অথবা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের 

প্রয়োজনে বৃত্তি, ব্যবস1, উপজীবিকা ও চাকুরীর উপর কর আরোপ করিতে পারে । 

(*) এতঘ্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার বাণিজ্য শুক্ধ, কর্পোরেশন কর ইত্যাদি এবং 

রাজ্যসরকার কষিজাত আয়ের উপর কর, ভূমি রাজন্ব, রাজ্য আবগারী কর ইত্যাদি 

ধার্য করিতে পারিবে । 

(৮) সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণট আইনের দ্বার] কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে রাজ্য- 

গুলির জন্য বাৎসরিক অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করিতে পারে । 

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্থের উত্স 2 

সরকারী রাজন্ব সাধারণতঃ ছুইটি উৎস হুইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে__ 

প্রথমতঃ কর ধার্য করিয়া সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করে, ইহাকে বলা হয় কর- 
সাপেক্ষ রাজন্ব (9 [৪৮10০ )1 ইহাই সরকারী আয়ের প্রধান উৎস 

দ্বিতীয়তঃ সেবামূলক কাজের মুল্য বাবদ সরকার অর্থ সংগ্রহ করে এবং শিল্প 
পরিচালন! ব1 ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারাও সরকারের অর্থাগম হইয়া থাকে । এই সব 

ক্ছত্রে প্রাপ্ত অর্থকে কর-নিরপেক্ষ রাজন্ব ( ব০1-79ষ্ঘ [২০৮০])০০ ) বলিয়! অভিহিত 

করা হয়। 
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কর-সাপেক্ষ রাজস্ব ঃ 

নিষ্বলিখিত উৎস হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজন প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়। 
থাকে 

(১) কেম্ত্রীয় আবগারী শুক্ক (0217005] 7:০15 [00055) 2 শিল্পোৎ্পাদন 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় আবগারী শুন্ক ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় গুরুত্পূর্ণ স্থান অধিকার 

করিয়াছে । বর্তমানে এই উৎস হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাধিক আয় হইয়া! 

থাকে । তামাক, দিয়াশালাই, উত্ভিজ্জ দ্রব্য, চিনি, চা, কফি, কাগজ ইত্যাদি 

সাধারণের ব্যবহার্য সামগ্রীর উপরও আবগারী শুন্ক আরোপ করার ফলে, কেন্দ্রীয় 

সরকারের আয় নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত করভারে 

জর্জরিত হইতেছে । 

এই শুষ্ক হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ রাজ্যসরকারগুলির প্রাপ্য । 

১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে এই স্থত্র হইতে মোট রাজস্বের পরিমাণ ৩৫৮৯১ কোটি 

টাকা, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বের শতকরা ৪৫৫ ভাগ ধরা হইয়াছিল । 
১৯৬১-৬ সালে এই উত্স হইতে আয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ ৪০৬*২৪ কোটি টাকা। 

(২) বসমকর (117501067৪৩) 2 ব্যক্তিগত অকৃষি আয়ের উপর কর ধার 

করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মোট রাজন্বের শতকর। ২৫ ভাগের মত পাইয়! থাকে । 
১৯৬০-৬১ সালের আয়কর লব্ধ রাজন্বের পরিমাণ হইল ১০৫ কোটি টাকার 

কাছাকাছি । দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন এই কর-রাজস্বের শতকর1 ৬* ভাগ রাজ্য- 

গুলিকে প্রদানের জন্য স্থপারিশ করিয়াছেন । ১৯৬১-৬২ সালে আয়কর-লব্ধ রাজন্দের 

পরিমাণ হইবে ১৯০ কোটি টাকার মত । 

ইহ1 ছাড়া, কর্পোরেশন কর €00:0012000 জয়) হইতে ১৩৫ কোটি টাক৷ 

আদায় হইবে বলিয়া অনুমান কর হইয়াছে । 
(৩) বাণিজ্য শুক্ক ( 05369105 )2 বাণিজ্য শুন্ক বলিতে আমদানী শুশ্ক 

€ [05০001700৮5 ) ও রপ্তানী € ছু্১০:০ 70865) উভয়কেই বুঝাইয়। থাকে । 

১৯৬০-৬১ সালের বাৎসরিক আঘিক বিবরণীতে এই উৎস হইতে নীট আয় ১৬০ 

কোটি টাকা হইবে বল হইয়াছিল । ১৯৬১-৬২ সালে এই শুক্ক বাবদ ১৬৪ কোটি 

টাঁকা আদায় হইবার কথা । 

এই তিনটি প্রধান কর ব্যতীত ১৯৬০-৬১ সালের মৃত্যুকর (70980 7905 বা 
55695 10365 ), সম্পত্তি কর ( ৬6৪10) 0), ব্যয় কর (ছায21001606 70850), 

দান কর (01667), হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্মানিক আয় হইয়াছে যথাক্রমে 

৩ কোটি, ৭ কোটি, ৯০ লক্ষ.এবং এবং ৮ লক্ষ টাকা। 



২২৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

কর-নিরপেক্ষ রাজত্ৰ ঃ 

উপরি-উক্ত কর-সাপেক্ষ রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য স্তর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
রাজন্ব আগম হইয়া] থাকে__ 

(১) রেলপথ হইতে নীট আম্ (5৮ 0০700199010 2০20 05 13511- 
৮৪5): রেলপথ হইতে সর্বসাকুল্যে যাহা মুনাফা হয়, তাহা হইতে সংরক্ষণ ও 

উন্নয়ন জনিত অর্থ বাদ দিয়! যাহ! অবশিষ্ট থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে তাহা 
জম! করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালে রেলপথ হইতে নীট আয় ২১২৯ কোটি টাকা ধার্য 
করা হইয়াছে । 

(২) ভাক ও তার (০996 707০1981811) ) 2 কেন্দ্রীয় সরকারের কর- 

নিরপেক্ষ রাজস্বের অন্যতম স্ত্র। ইহা প্রধানতঃ সেবামূলক কার্য, বিশেষ লাভজনক 
নহে । ১৯৬১-৬২ সালে এই স্যত্রে অনুমিত রাজন্ব ৭৭ লক্ষ টাকা হইবে। 

(৩) মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন (00175886 200 081:2005 ) 2 ভারতীয় 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা প্রস্তত ও প্রচলন কার্ষের দ্বারাও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাগম 
হইয়া থাকে । ১৯৬১-৬২ সালে ইহার মাধ্যমে মোট আয় হইয়াছিল প্রায় ৬০৬৩ 

কোটি টাকা । 

(৪) অহিফেন উত্পাদন ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিক।র কেন্দ্রীয় সরকারের । 

এই স্যত্রে আয় সত্যই অগৌরবের । ভারত সরকার ইহা হইতে ৫৬৯ কোটি টাকার 

মত বাত্রিক মুনাফা অর্জন করে € ১৯৬০-৬১ সালের বাজেট অন্গসারে )। 

এতঘ্যতীত রাস্ত্রীয় ব্যাঙ্ক, জীবনবীম। কর্পেরেশন এবং সরকার পরিচালিত শিল্প 

গ্রতিষ্ঠানগুলি হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে আয় হইয়া থাকে । 

১৯৬০-৬১ সালের বাজেট অনুযায়ী ভারতসরকারের রাজস্ব খাতে আনুমানিক 

আয় ও ব্যয় হইতেছে যথাক্রমে ৯১৯৯৮ এবং ৯৮০ ৩৫ কোটি টাকা । বরাজন্ব খাতে 

মোট ঘাটতির পরিমাণ হইল ৬০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা । ১৯৬১-৬২ সালের হিসাব 

অনুযায়ী ভারত সরকারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৬২ ৯২ এবং ১০২৩৫২ 

কোটি টাকা । 

বিভিজ্প খাতে কেন্দ্রীয় ব্যয় 2 

নিম্নলিখিত খাতে কেন্দ্রীয় সকাবের রাজব্ব ব্যয় করা হইয়! থাকে-_ 

(১) রাজন্ব আদায় করিবার জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের (101906 706170291705 017 

চ২০৮০1১০) পরিমাণ আনুমানিক ১০৭ কোটি টাকা €( ১৯৬০-৬১ সালের বাজেট 

হিসাব অনুযায়ী )। 
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(২) বেসামরিক শাসন (01511 00172117150:2001 ) পরিচালনার জন্য বৎসরে 

২৬৭ কোটি টাকার মত অর্থ প্রয়োজন হয় । 

(৩) প্রতিরক্ষা! (1659০ ) খাতে ব্যয়ের পরিমাণ সর্বাধিক । ১৯৫৯-৬০, 

১৯৬০-৬১ সালে এই বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ বথাক্রমে ২৪৩৭০ এবং ২৭২২৬ কোটি 

টাক1 নিদিষ্ট কর! হয়, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিরক্ষার জন্য 

নির্ধারিত থাকে । ১৯৬১-৬২ সালে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ২৮২৯২ কোটি টাকা । 

(৪) উন্নয়নমূলক সেবাকাষের (195৮1917161 92:৮1০25 ) জন্য ব্যয়ও 

সাম্প্রতিক কালে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে ব্যয়ের 
পরিমাণ ছিল ১৮৩৯৭ কোটি টাকা, ৮৯৫৯-৬০ সালে ইহার জন্য আরও ৩০ কোটি 
টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করণ হইয়াছিল । 

১৯৬০-৬১ সালে এই সব সেবাকার্ষের জন্য ২২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা 

হইয়াছিল। ভারতের বিপুল জনসংখ্যা এবং ইহার অনগ্রসরতার তুলনায় উক্ত 
পরিমাণ আশান্তরূপ নভে । ্ 

(৫) অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ণচারীদের পেনসন্, রাজ্যগুলিকে অর্থ 

সাহাধ্য, খণ জনিত ব্যয় ইত্যাদি বিভিন্ন সুরে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজন্ব খরচ হয় । 

রাজন্ব খাতে উপরি-উক্ত ব্যয় ব্যতীত মূলধন খাতে আরও বহুরকমের ব্যয় হইয়] 

থকে । পরিকল্পনাকালে এই জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে । 

মূলধন খাতে ব্যয় বলিতে নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা, নৃতন রেললাইন পত্তন বা বৈদ্যুতীকরণ, 
নদী উপত্যক1 পরিকল্পন। প্রভৃতির দরুণ নানাবিধ ব্যয়কে বুঝায় । 

প্লাজ্যসরকারের রাজন্য খাতে আয় £ 

(১) ভূমি বাজন্য (800 1২০৬21)0০) 2 রাজ্যগুলির আয়ের অন্যতম প্রধান 

উৎস হইতেছে ভূমি রাজস্ব । ১৯৫৯-৬০ সালে সমস্ত রাজ্যে এই স্ত্রে প্রাঞ্চ রাজন্বের 

মোট পরিমাণ ছিল ১০০:৪৫ কোটি টাকা । | 

(২) কষি আয়কর ৫ 4£01691001591 100০0005 78ষ্)2 কৃষি আয়ের উপর 

ধার্য কর হইতেও রাজ্যগ্তলির রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব 

অনুযায়ী কষি আঘকর হইত রাজ্যগুলির মোট ৮১১ কোটি টাকার মত রাজস্ব 

আদায় হইয়াছিল । 

(৩) লেচ কর (70159012 0081£55 ) 2 সেচ করের হার বিভিন্ন রাজ্যে 

বিভিন্ন বকম। ১৯৫৭৯-৬০ সালে বিভিন্ন ব্রাজ্যের বাজেট অন্্যায়ী সেচকর লব্ধ 

রাজন্বের মোট পরিমাণ ছিল ১২:৪৪ কোটি টাকা । 
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(৪) ব্লাজ্য আবগারী শুল্ক (506 '০$5০) $ মাদক দ্বব্যের উপর আবগারী 

শুক্ক হইতে অধিকাংশ রাজ্যের মোটা রকমের আয় হইয়! থাকে । কোন কোন 

রাজ্যে ইহার পরিমাণ ভূমি রাজন্বেরও অধিক । মাদক ত্রব্য বর্জনের নীতি পূর্ণভাবে 

গৃহীত হইলে, রাজ্যগুলির এই স্ত্র হইতে আয়ের সম্ভাবন! বিনষ্ট হইবে । 

(৫) ঈ্যাম্পকর ও রেজিষ্ট্রেশন কফি (50510 7৮ 50 [২6£150090101) 

ঢ€৩ ) হইতেও রাজ্য সরকারের অর্থাগম হয়। এই উৎস হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে 

রাজ্যগুলির আয় হইয়াছিল ৩৪ কোঁটি টাকার কাছাকাছি । 
(৬) বিক্রয় কর (39165 752 )৪ সংবিধান অন্থ্পারে একমাত্র সংবাদপত্র 

ছাডা অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের উপর রাজ্যসরকার কর ধার্য করিতে পারে । সম্প্রতি 

কাপজ, চিনি ও তামাকের উপর কেন্দ্রীয় আবগারী শু্ক বৃদ্ধি কর] হইয়াছে এবং এই 

সব সামগ্রীর উপর বিক্রয় কর রদ্ হইয়াছে । ১৯৫৯-৬* সালে রাজ্যগুলির মোট 

রাজস্বের শতকরা ১৪ ভাগ এই স্ুত্র হইতে সংগৃহীত হয় । 

(৭) ব্যক্তিগত আয়কর ও কেন্দ্রীয় আবগারী শুক্কের অংশ বাবদ রাজ্যগুলির 

প্রাপ্যের পরিমাণ ১৯৫৯-৬০ সালে ছিল যথাক্রমে ৭৭৩৯ এবং ৭২৭২ কোটি টাকা । 

(৮) রেলভাডা ও মাশুলের উপর ধাধ কর, অকৃষিভূমির উপর উত্তরাধিকার 
কর এবং সংবাদপত্র ক্রয় বিক্রয়ের উপর কর হইতে লব্ধ রাজন্বের সম্পূর্ণ অংশই 

(সংগ্রহের ব্যয় বাদ দিয়1) রাজ্যসরকারের তহবিলযুক্ত হয় । 

(৯) এতদ্বাতীত প্রমোদ কর, বিছ্যৎশুক্ক, মোটরযানের উপর কর এবং বৃত্তি, 

ব্যবসা ও উপজীবিকার উপর কর হইতেও রাজ্যসরকারের মোট রাজন্বের একাংশ 

আহত হয়। 

করসাপেক্ষ রাজস্ব ছাডা, রাষ্ট্রীয় পরিবহন, বিছ্যুৎ উত্পাদন ইত্যাদির মাধ্যমেও 

রাজ্যসরকারের কিঞ্চিৎ আয় হইয়া থাকে । আবার রাক্গ্যসরকারগুলিকে বিশেষ 

বিশেষ কার্ধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করে । 

রাজ্যসরকারের রাজন্দ খাতে ব্যয় £ রাজ্যের মধ্যে শাস্তি-শৃঙ্খল৷ রক্ষার 

জন্য এবং শাসনযন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্য রাজ্যসরকারকে পুলিশ, জেলখানা, 
আদালত ও জনপালন কৃত্যকের ব্যবস্থা করিতে হয় । এইসব কাজে রাজ্যসরকারের 

মোট রাজন্বের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ খরচ হইয়া যায়। উদ্বৃত্ত অংশ ব্যয়িত হয় 

জাতিগঠন কার্ধে। শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য-রক্ষা, কৃষির উন্নতি বিধান, সেচের 

বন্দোবস্ত, বাস্তাঘাটের উন্নতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সমাজ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ইত্যাদি 

গঠনমূলক কাধের অন্তর্গত। 
১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজন্ব খাতে 
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মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৮১৭ এবং ৮৯-২৩ কোটি টাকা । অর্থাৎ 
রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ হইল ১০৬ কোটি টাকা । 

সরকারী খণ (9111০ 795) £ সব সময় রাজন্বলন্ধ অর্থ হইতে সরকারের 
সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করা যায় নাী। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাসমূহ কার্করী করিতে 

হইলেও বিপুল আয়ের প্রয়োজন। কর ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়াও 

প্রয়োজনাহ্গরূপ অর্থ সংগ্রহ করা যায় না। সেইভন্তই 
সরকার দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ 

করিতে বাধ্য হয়। আবার ইহার দ্বার! সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান না হইলেও বিদেশ হই তেও 

কর্জ করিতে হয়। 

খণ-লন্ধ অর্থ সরকার কলকারখানার কাজে অথবা কৃষির উন্নতির জন্য বিনিয়োগ 

করিতে পারে | ইহার দ্বার যে অতিরিক্ত আয় হইবে, তাহা হইতে সুদ প্রদান এবং 

কালক্রমে খণও পরিশোধ করা যাইবে । এই জাতীয় 

উৎপাদনপীল ও ঝণকে উৎপাদনশীল (0:০08০6০) আখ্যা দেওয়] হয় । 
অনুৎপাদনশীল খণ। 

অপরপক্ষে, খণ গ্রহণ করিয়া সরকার যর্দি ছুঃস্থদিগকে 

সাহায্য করে, তাহা হইলে উক্ত খণ হইতে ভবিষ্যতে কোনরূপ আয়ের সম্ভাবন1 থাকে 

না। এইবপ খণ অন্থৎ্পাদনশীল (0019:০0000156) | 

১৯৬০ সালের মার্চ মাসের শেষে ভারত সরকারের মোট খণের পরিমাণ ছিল 

৫৭৩৪৮৯ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ খণের পরিমাণ হইল ৫০৭৩-৭৯ 
'কোটি টাকা । বাকী ৬৬১১০ কোটি টাকা হইতেছে ভারতের টৈদেশিক খণের 

পরিমাণ । | 

দেশীয় ও বৈদেশিক খণ 

॥ সারাংশ ॥ 

যুক্তরা্্বীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি আথিক ব্যাপারে 
যথাসম্ভব পরম্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিবে । সংধিধানের দ্বার] তাহাদের স্বতন্ত্র 

রাজন্বের স্তর নিধারণ করা হয়। তবে পূর্ণ স্বাতন্ত্য বিধান কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। 

ভারতীয় সংবিধানে উভয় সরকারের রাজম্ব বণ্টনের জন্য কতকগুলি ধারা 

সন্নিবেশিত হইয়াছে । কতকগুলি কর কেন্দ্র ধার্য ও আদায় করিবে, কিন্তু রাজস্বলন্ 

অর্থ পূর্ণভাবে রাজ্যগুলিকে প্রদান করা হইবে। আবার কতকগুলি কর-রাজন্ব-লন্ধ 
আয় কেন্দ্র এবং রাজগ্রলির মধ্যে বন্টন কর! হইবে । ইহ! ছাডা কেন্দ্র ও রাজ্য ব্বতস্ত্র 

ম্ভবে কতিপয় কর ধার্য, আদায় ও আত্মসাৎ করিতে পারিবে । 

সরকারের রাজস্ব সংগৃহীত হয় প্রধানতঃ কর হইতে । কর-নিরপেক্ষ রাজন্বের 
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উৎস হইতেছে সেবামূলক কার্ধ ও সরকার পরিচালিত শিল্প ব্যবসা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর-সাপেক্ষ রাজস্বের উল্লেখযোগ্য উৎস হইতেছে-_বাণিজ্য শুষ্ক, কেন্দ্রীয় 

আবগারী শুন্ক, আয়কর, কর্পোরেশন কর, মৃত্যুকর, সম্পত্তিকর ইত্যাদি । কেন্দ্রীয় 

সরকারের কর-নিরপেক্ষ রাজন্বের উত্স হইল রেলপথ, মুদ্রা প্রস্তত ও প্রচলন কার্য, ডাক 

ও তার এবং সরকার পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্য ৷ 

কেন্দ্রীয় সরকার রাজন্ব-লন্ধ অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করিয়। থাকে, যথা (১) অসামরিক 

শাসন পরিচালন, (২) দেশ রক্ষা (৩) রাজস্ব আদায় জনিত প্রত্যক্ষ ব্যয়, (৪) উন্নয়ন- 

মূলক ব্যয় ইত্যাদি। 
রাজ্যসরক্কারের আয়ের সুত্র হইতেছে (১) কেন্দ্রীয় আবগারী শুক্, আয়কর 

ইত্যাদির অংশ, (২) ভূমি রাজন্ব, (৩) কষি-আয় কর, (৪) রাজ্য আবগারী শুল্ক, (৫) 

বিক্রয় কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি । এতদ্যতীয় সরকার পরিচালিত পরিবহন, বিদ্যুৎ 

সরবরাহ এবং ব্যবস1 বাণিজ্য হইতেও সামান্য পরিমাণে আয় হইয়া! থাকে | রাজ্য- 

সরকারেব মোট রাঁজন্বের এক-চতুর্থাংশের মত খরচ হয় শান্তি-শৃঙ্খল1 রক্ষার জন্য | 

বাকী অংশটুকু গঠনমূলক কার্ষে ব্যযিত হইয়া থাকে । 
সরকারী খণ £ সরকারী খণ আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় সুত্র হইতেই 

সংগৃহীত হয়। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার ফলে সরকারী খণের মাত্রা বৃদ্ধি 

পাইতেছে। খণ সংগ্রহ করিয়া সরকার যখন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে, ব1 কৃষির 

উন্নতি সাধন করে তখন এই খণকে বল হয় উৎপাদনশীল । আর খণ-লন্ধ অর্থ সরকার 

সাহাযা বাবদ দুঃস্থদ্রিগকে দান করে, তাতা হইলে উক্ত খণ অন্ৎ্পাদনশীল বলিয়) 

গণ্য হইবে। 

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥ 

1,101868020181) 096৮5799170 22079591508 00 ০0-1%য 00৮92009, 71156 919 60৪, 

208510 68 0ড017068 01 6109 90900170020 01 10019? 

কর-সাপেক্ষ রাজন্য ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। ভারত সরকারের 

উল্লেখযোগ্য কর-সাপেক্ষ রাজস্ব কি কি? [ পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭ ] 
2. 1556 59 609 20912 ৪002089 01 265910179 900 19808 ০01 930091201609 0£ 608 01010 

(3০590670601 [70019 ? 

ভারত সরকারেব রাজন্যের প্রধান প্রধান উৎন এবং ব্যয়ের খাত কি কি? [পৃষ্ঠা ২২৭-২২৯ ]. 

,100109519 659 20090 900088 01 ৫9৮91008 800 138809 0%1 95060011025 01 990 

0০৮9010891)68 21) 1010017, 

ভারতে রাজ্য সরকারগুলির কি কি শ্ুত্রে প্রধানতঃ বাজন্য আদায় ও ব্যয় হুইর়। থাকে 
তাহা বর্ণনা কর। [ পৃষ্টা ২২৯-২৩০ ) 



সপ্ঠাবিংগ অধ্যায় 

ভারতের বিচার ব্যবস্থা 

(] 5109] ১5910 01 115,019) 
ণ্ি 

সাধারণতঃ যুক্তরাপ্্ীয় দেশে দুই শ্রেণীর আদালত থাকে, যেমন রাজ্যের আদালত 
এবং যুক্তরাস্ত্রীয় আদালত । কিন্তু ভারতীয় বিচারালয়গুলি এইবপ দুইটি সমান্তরাল 

শ্রেণীতে বিভক্ত নহে, তাহার1 সকলে একই স্থত্রে গ্রথিত। 
ভারতীয় বিচার ১ 
ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে রহিয়াছে প্রধান 

ধর্মাধিকরণ। আদিম এলাকায় ইহা! যুক্তরাত্ত্রীয় আদালত 
হিসাবে কার্য করে, আবার ইহাই হইতেছে ভারতের সর্বোচ্চ আগীল আদালত । 
ভারতের সর্বনিয়ন বিচারালয় হইল ন্যায় পঞ্চায়েত । ৃ 

প্রধান ধর্বাধিকরণ (106 90:50 0০: ) 5 সংবিধান অনুযায়ী একজন 

প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইরা প্রধান ধর্মাধিকরণ গঠিত 

হইবে । সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পার্লামেন্ট আইনের 

০০০০০ দ্বারা বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। উক্ত 
ধর্মাধিকরণে বর্তমানে ১ জন প্রধান বিচারপতি ও দশজন সাধারণ বিচারপতি 

রহিয়াছেন। প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি, ভারতের প্রধান বিচারপতি 

বলিয়া অভিহিত হন । 

যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক অন্ততঃপক্ষে পাচবৎসরকাল মহাধর্মাধিকরণে 

হ্যা যর বিচারপতির পদ্দে নিযুক্ত ছিলেন, অথবা ১০ বৎসরকাল 

মহাধর্মাধিকরণে ব্যবহারিকের কার্য করিয়াছেন, অথবা 

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রখ্যাত আইনজ্ঞ বলিয়া! বিবেচিত হন, তাহাদের মধ্য হইতেই 
রাষ্্পতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অন্তান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগ 
করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেন। 

বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। তৎপূর্বে সহদা 
তাহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। তবে পার্লামেন্টের 

কাহার ছি উভয় পরিষদ যদি সমগ্র সন্ত সংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশের 

ভোটে, প্রমাণিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার দরুণ কোন বিচারপতির পদচ্যুতির দাবী 
করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির আদেশে তাহাকে অপসারিত করা হইবে। 



২৩৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্ পরিচয় 

অবসর গ্রহণের পর বিচারপতিগণ ভারতের কোন বিচারালয়ে ব্যবহারিক হিসাকে 
কার্ধ করিতে পারিবেন না। 

ক্ষমতা £ 

প্রধান ধর্মাধিকরণের ক্ষমতা নিয়লিখিত চারটি-ভাগে বিভক্ত £ 

যুক্তরাষ্ীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনতান্তিক বিরোধের 
রি মীমাংসার জন্য একটি যুক্তরাত্ট্রীয় বিচারালয় গঠন করা৷ হয়। 

আদিম এলাকা (09281781 . ভারতে প্রধান ধর্মীধিকরণ এই কার্য সম্পাদন করিয়। থাকে । 

95 কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা ছুই বা ততোধিক 

রাজ্যসরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক অধিকার লইয়া বিরোধ বাধিলে, প্রধান 

ধর্মাধিকরণ তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দ্রেয়। উক্ত বিরোধ প্রধান ধর্মাধিকরণের আদিম 

এলাকাতুৃক্ত । আদিম এলাক। বলিতে সেই সব বিষয়কে বুঝায় যাহার উপর একমান্ত্ 
প্রমান ধর্মাধিকরণেরই বিচারে অধিকার আছে । 

মহাধর্মীধিকরণের নির্দেশ বা দিদ্ধাস্ত সম্পর্কে প্রধান ধর্মাধিকরণে আগীল 

রি কর চলে। কে) মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টি- 
আপীঙগ এলাকা (8০০৩115৩ ফিকেট দেয় ষে বিচারাধীন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী 

বিরহ মোকদ্দমার সহিত সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জডিত রহিয়াছে, তাহা হইলে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল: 

করা চলে। আবার প্রধান ধর্মাধিকরণ মামলার 

শাসনতাস্ত্রিক আইন বিষয়ক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াও আগীলের জন্য অনুমতি দান: 
মামলার আপীল করিতে পারে । 

দেওয়ানী মামলায় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য বা দাবী দাওয়ার পরিমাণ যদি কমপক্ষে 
২০,০০০ টাক] হইয়] থাকে, অধবা মহাধর্মাধিকরণ যদি এই 

মর্ষে সার্টিফিকেট দেয় যে মামলাটি প্রধান ধর্মাধিকরণের 

নিকট প্রেরণের যোগ্য, তাহ হইলে মহাধর্মীধিকরণ হইতে 

প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা চলিবে । 
কোন ফৌজদারী মোকদ্মায় মহাধর্মাধিকরণ যদি নিম্ন আদালতের রায় নাকচ 

করিয়া আপামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে অথবা নিষ্ 

আদালত হইতে কোন মামল1 তুলিয়া আনিয়৷ আসামীকে 

প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিয়া! থাকে, অথব। মামলাটি আপীলের যোগ্য 

বলিয়] সার্টিফিকেট দেয়, তাহ] হইলে প্রধান ধর্মীধিকরণে আপীল গ্রাহ্ হইবে । 

(থ) 

দেওয়ানী মামলায় আপীল 

(গ), 
ফৌজদাকী মামলার আগীল 



ভারতে বিচার ব্যবস্থা ২৩৫ 

রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ আইন ব1 ঘটন। সম্বন্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণের মতামত জানিতে 

(৩) চাহিলে, প্রধান ধর্মাধিকরণ যথোপযুক্ত শুনানীর পর, 

পরামর্শ দান সংক্রান্ত কার্ধ নিজস্ব অভিমত রাষ্ট্রপতিকে জ্বাপন করিবে । 

নিরিহ প্রধান ধর্মাধিকরণ নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারের 
রর (৪) . রক্ষক। কোন কারণে যদি সংবিধান প্রদতত মৌলিক 
উর অধিকার ক্ষপ্ন হয়, তাহা হইলে আবেদনক্রমে প্রধান 

6০ 00900820651 1018268) ধর্মাধিকরণ মৌলিক অধিকার রুক্ষা কল্পে বিভিন্ন প্রকারের 

আদেশ ব! নির্দেশ জারী করিতে পারে | / 
রা 

এতদ্বতীত, প্রধান ধর্মাধিকরণ স্বইচ্ছায় ষে কোন ভারতীয় আদালত ব! 

ট্রাইবিউন্তালের সিদ্ধাস্ত ব আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার অনুমতি দিতে পারে ॥ 

তবে ইহা সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করিতে পারে না। 

নিজ কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের চাকুরীর শর্তাদি স্থির করিবার অধিকারও, 

প্রধান ধর্মীধিকরণের আছে । 

মহ্াধর্মাধিকরণ (17161, 0০8:0) 3 প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মহা 

ধর্মীধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রতিটি মহাধর্মাধিকরণ একজন প্রধান বিচারপতি 
ও একাধিক সাধারণ বিচাপতি লইয়। গঠিত হয় । বিভিন্ন রাজ্যে বিচারপতির সংখ্যা; 

রাষ্পতি নির্ধারণ করেন । 
রাষ্্রপতিই বিচারপতিগণের নিয়োগকতা | নিয়োগ করিবার পুর্বে তিনি ভারতের 

প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া! থাকেন । 

কোন মহাধর্মাধিকরণে সাধারণ বিচারপতি নিয়োগ সম্বন্ধে 

রাষ্ট্রপতি উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির 

ভন্যান্যা ক্ষমত। £ 

বিচারপতিগণেব নিয়োগ 

অভিমতও সংগ্রহ করেন । 

ধাতার! ভারতের নাগরিক এবং ভারতীয় এলাকায়* কমপক্ষে দশ বৎসর বিচার 

বিভাগীয় কার্ষে নিযুক্ত ছিলেন, অথবা মহাধর্মীধিকরণে অন্ততঃপক্ষে দশ বৎসর ধরিয় 

ব্যবহারিকের কাধ করিতেছেন, তাহাদের মধ্য হইতেই 

052 যোগ্যতা ও রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিরা থাকেন । ষাট 

বৎসর ববস পর্ধস্ত তাহার] কাধে নিধুক্ত থাকিবেন | তবে 

প্রম।ণিত অসদাচরণ বা অকর্ণ্যতার জন্য প্রধান ধর্গীধিকরণের বিচাপতিগণের হ্যায় 

তাশাদ্বিগকে নিদিষ্ট সময়ের পূর্বেই অপসারিত করা যায়। 



২৩৩৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

সর্ববিধ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় মহাধর্মাধিকরণই হইল রাজ্যের 
সর্বোচ্চ আপীল আদালত । কয়েকটি মহাধর্াধিকরণের আবার আদিম এলাকাও 

আছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাত্রাজে বড় বড, 
দেওয়ানী মামলার প্রথম শুনানী মহাধর্মাধিকরণেরই হইয়! 

থাকে । ফৌজদারী মামলায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট 
আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করিলে, মহাধর্মাধিকরণেই এই দায়রা বিচার 

অনুষ্ঠিত হয়। 

মহাধর্মাধিকরণ নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নানাবিধ আদেশ 

জারী করিতে পারে । 

মহাধর্মীধিকরণ নিজন্ব কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের চাকুরীর শতাদি নির্ধারণ 

করিতে পারে। রাজ্যের নিম্ন তর আদালতসমূহ মহাধর্মাধিকরণের তত্বাবধানেই 
পরিচালিত হয় । ম্ৃহাধর্মীধিকরণ ইচ্ছা! করিলে অধীনস্থ আদালত হইতে বিচারাধীন 
যে কোন মামল1 তুলিয়া লইয়া নিজে বিচার সমাধা করিতে পারে। নিম্নতর 

আদালতের বিচারকণের স্থানাস্তর, পদোন্নতি প্রভৃতি ব্যাপারে রাজ্যসরকার 

মহাধর্মীধিকরণের অভিমত গ্রহণ করিয়! থাকে । 

নিম্মতর আদালত সমুহ € 58160110565 00০: )৪ মহাধর্মাধিকরণের 

অধীনস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য যে সব আদালত রহিয়াছে, 
তাহাদের সংক্ষিপ্ঠ বিবরণ নিষ্ষে প্রদত্ত হইল । 

দেওয়ানী আদালতসমূহ (0411 0০এ:05 ) £ ন্যায়-পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন 

কোর্ট-ই হইল গ্রামাঞ্চলে দেওয়ানী বিচারের সর্বনিয় আদালত । অপেক্ষাকৃত বেশী 

দাবী-দাওয়! জডিত থাকিলে মামলা মুন্সেফের আদালতে দায়ের করিতে হয়। 
মফঃম্বল সহরে মুন্সেফী আদালতই হইতেছে সর্বনিক্ন দেওয়ানী আদালত । মুন্সেফের 

রায়ের বিরুদ্ধে সাবজজের আদালতে আপীল করা যায়। কোন কোন মামলার প্রথম 

শুনানী সাবজজের আদালতেই হইয়া থাকে । সাবজজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেল! 
জজের আদালতে আপীলের শুনানী হয় । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মুন্সেফের আদালত 

হইতেও জেল জজের আদালতে সরাসরি আপীল কর চলে । জেলা জজ দেওয়ানী 

মামলার জেলার সর্বোচ্চ বিচারক । 

কলিকাতা।, বোম্বাই, মাত্রাজ প্রসূতি বড় বড় সহরে সামান্ত দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত 

দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য ছোট আদালত (970811] 080525 0০9:৮) 

রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা বেশী দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য নগর 
আদালত (045 0০98::05 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

মহাধর্মাধিকরণের কার্য 
ও ক্ষমত। 



ভারতের বিচার ব্যবস্থ! ২৩৭ 

ফৌজদারী আদ্বালতসমুহ (010270510০0: ) 3. ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ন্যায় 
পঞ্চায়েত গ্রামাঞ্চলে হাক্কা ধরণের ঝগড়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া! থাকে | অবৈতনিক 

ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সহরাঞ্চলে লঘু অপরাধের বিচার করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত 
গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করিবার জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের 
আদালত রহিয়াছে । এই সব আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে জেল জজের নিকট 

আপীল করাযায়। আবার খুন, জখম ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের জন্য ম্যাজিষ্টেটগণ 

আসামীকে দায়রাঁয় সোপর্দ করিলে, দ্ায়র1! জজ (3955£0175 7408) জুরীর সাহায্যে 

তাহার বিচার করেন । একই ব্যক্তি জেলা! জজ ও দায়রা জজ হিসাবে কাধ করিয়া 

থাকেন । তাহাকে বল! হয় জেলা ও দায়রা জজ €11505150 2100 52951075 

(7998০ )। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে ফৌজদারী মামলার বিচার করেন 
প্রেসিজেন্সী ম্যাজিষ্রেটগণ। আবার অপরাধ গুরুতর হওয়ার কারণে প্রেসিডেন্দী 

ম্যাজিষ্্রেটে আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করিলে, মহাধর্মীধিকরণে জুরীর সাহায্যে 

দায়রায় বিচার হইয়া! থাকে । 
হি 

॥ সারাংশ ॥ 

প্রধান ধর্মীধিকরণ £_ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতি ও দশ 

জন অন্যান্য বিচারপতি লইয়! প্রধান ধর্মাধিকরণ গঠিত হয় । যুক্তরাক্্রীঘ বিচারালয়্ 
হিসাবে ইহা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিরোধের মীমাংসা করে । মহা- 

ধর্মাধিকরণের বিচারের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা চলে। তাহা ছাডা 

প্রধান ধর্মাধিকরণ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করে এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য 

নানারূপ আদেশ জারী করিয়। থাকে । 

মহাধধাধিকরণ 2-_রাজ্য বিচার ব্যবস্থ(র শীর্ষস্থলে রহিয়াছে মহাধর্মাধিকরণ। 

বিচারপতিগণের নিয়োগকর্ত। রাষ্ট্রপতি । বিচারপতির সংখ্য। রাষ্পতি নির্ধারণ করেন । 

নিম্নতর আদালত হইতে এখানে আপীল কর। চলে । কোন কোন মহাধর্মাধিকরণের 

আদিম এলাকাও আছে । মহাধর্মাধিকরণ অধীনস্থ আদণলতগুলির তত্বাবধান করিয়। 

থাকে এবং মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসাবেও কার্য করে । 

অধীনস্থ আদালত সমূহ £-_মহাধর্মীধিকরণের নিয়ে বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী 

আদালত রহিয়াছে । দেওয়ানী মামলার সর্বনিয় আদালত হইতেছে ন্যায় পঞ্চায়েখ। 

ইহার উপরে যথাক্রমে মুন্সেফ, সাবজজ ও জেলা” জজের আদালত রহিয়াছে । 
কলিকাত। প্রভৃতি সহরে ছোট আদ্দালত ও নগর আদালত দেওয়ানী মামলার বিচার 

করিয়া থাকে । | 

১৬ 



। ২৩৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের কার গ্রামদেশে স্যায়-পঞ্চায়েৎ ও সহর- 

তলীতে অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটগণের দ্বার! সম্পাদিত হয়। অপেক্ষাকৃত গুরুতর 
অপরাধের বিচারের জন্য কলিকাতা প্রভৃতি সহরে প্রেসিভেন্জী ম্যাজিপ্রেটের আদালত 

এবং বিভিন্ন জেলায় ১ম, ২য়, ও ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্্রেটের আরালত আছে। জেলায় 

দায়রা বিচার করেন দায়রা জজ | অপরপক্ষে প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্রেটগণ আসামীকে 

দাত্ররায় সোপর্দ করিলে, তাহার বিচার হয় মহাধর্মীধিকরণে । 

॥ আদর্শ প্রশ্মমাল। ॥ 

রে [09807196 69 ০০:00081 1010+]011890106100 8700 10700680108 ০0 69 500792090০8 

০1 10619, 

ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন, এলাক! ও কার্ধাদি বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৫ ] 

2. 1088505109 01610 656 3 001018] 018801826100. ০1 10018, 

ভারতের বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । 

[ পৃষ্ঠা ২৩৩ (ভূমিকা ) ও ২৩৭-২৩৮ (সারাংশ) দেখ ] 



অষ্টাবিংশ অধ্যায় 

(70621621006 01 117019.) 

বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ । শাস্তির দূত হিসাৰে 

সে আজ সর্বত্র সমাদূত। বত্মানে পৃথিবী ষে ছুইটি সামরিক জোটে বিভভ্ত হইয়া 

পড়িয়াছে, ভারত তাহার কোনটিতে যোগদান করে নাই। কিন্তু এই নিরপেক্ষ 

নীতি বে চিরদিন অক্ষুপ্ন থাকিবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অনাগত ভবিষ্যতে 

ভারত জটিল বিশ্বরাজনীতির আবর্তে জড়াইয়া পড়িতে পারে । সুতরাং ভারতের 

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার কর একাস্তভাবে আবশ্যক । 

ভারত তিন দিকে সমুদ্র দ্বার বেষ্টিত। কাজেই ভারতের আঞ্চলিক সংহতি 
অব্যাহত রাখিতে হইলে একটি শক্তিশালী নৌবহর ও বাহিনী অবশ্যই গঠন করিতে 

হইবে। উত্তরে ছুরতিক্রম পর্বতমাল! থাক] সত্বেও ভারতের উত্তর পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিষ 

সীমান্তের অরক্ষিত স্থানে বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নহে 
তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের জন্ত 

সৈম্তবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে আধুনিক সমর সঙ্জায় সজ্জিত ও সুগঠিত করা 

প্রয়োজন । ভারত সরকার প্রতিরক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । 

রাজস্বধ।তে সামগ্রিক ব্যয়ের আনুমানিক এক-চতুর্থাংশ প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কর! 
হইয়াছে । 

ভারতের সশস্স বাহিনীর সংগঠন (0:£9151596107 0 03০ 4৯060 

01595 0£ 11)019 ) 2 ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর 

উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 

প্রথমতঃ সমগ্র সশস্্ বাহিনীর তত্বাবধানের ভার পার্লামেন্টের নিকট দাযিত্ব- 

শীল মন্ত্রীর উপর অর্পণ কর] হইয়াছে । প্রতিরক্ষা দঞ্চরের মাধ্যমেই ভারতের রক্ষি- 

বাহিনীর কাধাদি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। 

১৯৫০ সালের ২৬শে জান্কয়ারী নৃতন সংবিধান চালু হইলে, রাষ্ট্রপতি ভারতের 
সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলিয়া অভিহিত হইলেন, কিন্তু নৌ, স্থল ও 

বিমানবাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা দঞ্তর এবং তিনটি বাহিনীর সদর 

কার্যালয় সমূহের হস্তেই ন্যস্ত থাকিল। 



২৪০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

দ্বিতীয়তঃ, তিন বাহিনীর জন্য তিনজন অধিনায়ক পদ স্ষ্টি কর। হইল । 
প্রত্যেকটি বাহিনীর অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রধান (00166 ০0৫55: ) এবং 

সর্বাধিনায়ক ( 0502317091051-11% ০1১16 ) বলিয়। অভিহিত হইলেন । কিন্তু ১৯৫৫ 

সালের ১ল। এপ্রিল হইতে তাহাদের সর্বাধিনায়ক আখ্যা বাতিল কর! হইয়াছে। 

এখন ভাহারা যথাক্রমে সৈম্ত, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধান বলিয়) পরিচিত । 

সৈল্্যাবাহিনী (4১:75) 2 সদর কার্ধালয়ের অধীনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী 

তিনটি এলাকায় (09720721505 ) বিভক্ত । দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম এই তিনটি 

এলাকার প্রত্যেকটিকে কতকগুলি অঞ্চলে ( £595 ) এবং প্রতিটি অঞ্চলকে আবার 

কয়েকটি উপ-অঞ্চলে (50৮-55৪৪) বিভক্ত কর! হইয়াছে । এলাকা, অঞ্চল ও উপ- 

অঞ্চল যথাক্রমে 11200210270 03210621921) 1৬19.101 (321021981 এবং 73101590167 

এর ছ্বার1 পরিচালিত হয়| 

নয়া্দিলীতে অবস্থিত ইহার সদর কার্ধালয় সৈশ্তবাহিনীর প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন । 

ছয়টি প্রধান বিভাগের মাধ্যমে সদর কার্যালয় সৈন্যবাহিনীর পরিচালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 

সমরাস্ত্র, পরিবহন, আবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দান করে এবং নিয়োগ, বদলী, 

পনোন্নতি, অবসর গ্রহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে । প্রত্যেকটি বিভাগের 

তব্বাবধানের জন্য একজন করিয়! মেজর জেনারেল নিযুক্ত থাকেন । 

নৌবাহিনী (৪৮5 ): স্বাধীনতা৷ প্রাপ্তির পূর্বে ভারতের নৌশক্তি নামেমাত্র 
ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ইহ! আরও দুর্বল হইয়া পডে। জাতীয় সরকার 

নৌধাহিনীকে যথার্থ ই প্রাথমিক রূপ দান করিয়াছে। বর্তমানে আধুনিকতম অস্ত্ 
ও সাজ সরঞ্জামের দ্বারা ভারতীয় নৌবহর সজ্জিত হইয়াছে । নৌসেনার শিক্ষার্ 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ভারতীয়গণ বিদেশী অফিসারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন । 

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে চ০5৪%] 11501813৪৬5 শুধু মাত্র 1100191) 

[95 বা ভারতীয় নৌবাহিনী নামে পরিচিত হইয়াছে। 
নৌবাহিনীর সদর কারধালয় নয় দিলীতে অবস্থিত । [0670৮ 01716£ 0£ 9695 

01151 01 চ615010161, 01156 01৬19621181 এবং 01016£ ০£ 8৪] /১190101 

__এই চারজন উচ্চপদস্থ সহক।রীর সহায়তায় নৌবাহিনীর প্রধান সদর কার্ধালয়ের 

যাবতীয় কারধাদি পরিচালনা করেন। এতঘ্যতীয় নিম্নোক্ত চারজন অফিসার গুরুত্পূর্ণ 
বিষয়সমূহ তত্বাবধান করেন £ 

(১) ঢ]9£ ০995০51 (চ7190115) [0121 1663 (২) 091017094016-10- 

518186, 3010009,5 7 €(৩) 09100009001:5-11)-5191756১ 9০10177 এবং (৪) 8৬৪] 

00255০21-10-01051£6১ 15900199099 01021 | 



ভারতের প্রতিরক্ষা ২৪১: 

বিমানবাহিনী (417-50105 )হ ভারতীয় বিমানবাহিনী ১৯৫০ সালের 

২৬শে জানুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত ০5৪] [09191 ]য৪৮% নামে পরিচিত ছিল । 

প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর ইহা শুধু মাত্র ভারতীয় বিমানবাহিনী বলিয়া! অভিহিত 

হইয়াছে । 
সদর কার্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে বিমানবাহিনীর প্রধানকে তিনজন উচ্চপদস্থ 

অফিসার সাহায্য করিয়া থাকেন । তাহারা হইলেন_-৫১) 7306০065 0016£ ০: 

4৯ 9 জকি (২) 025521-10-5005155 221501106] ৪100 09££50158101 এবং 

(৩) (095521-175-5105756 10501010152] 70010000150 96151555 | 

বিমানবাহিনীর ভিনটি প্রধান সংগঠন হইতেছে ৫১) পরিচালন শাখ। 

(0706512901010251 00101098100), (২) শিক্ষণ-শাখা (70005101106 09120100250 0) 

এবং (৩) সংরক্ষণ শাখা ( 2910651791552 0010002100 )1 এই তিনটির সদর 

কার্ধালয় যথাক্রমে পালাম, বাঙ্গালোর এবং কানপুরে অবস্থিত । তৃতীয় সংগঠনটির 

প্রতিষ্ঠ। হয় ১৯৫৬ সালে। ৃ 

১৯৫২ সালের পার্লামেণ্ট প্রণীত সংরক্ষিত এবং সহায়ক বিমানবাহিনী আইন 
(65815 810. £৯0২1]1215 4৯150:05 4১০6) অঙ্ৃযায়ী দিল্লী, বোদঘ্বাই, মাদ্রাজ 

ও কলিকাতায় সহায়ক বিমানবাহিনী গঠন করা হইয়াছে । সম্প্রতি ভারতীয় বিমান 

বাহিনীর সহিত একটি 401,0900985101)15 4£১2]018]1 9৪:৮০ড 00016 সংযুভ্ু 

হইয়াছে। 

শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানসমূহ (17101101156 10056100650185 ) 5 

সৈহ্যবাহিনীর যথোপযুক্ত শ্ক্ষার আয়োজন ভারতেই করা৷ হইয়াছে । কিন্ত 

নৌ বা বিমানবাহিনী এ বিষয়ে এখনও ন্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। 

জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (86101791 105151706 

£১5৪6705 ) 8. ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রতিষ্ঠানটিকে দেরাদুন হইতে 

পুণায় স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে । কেন্দ্রীয় রাষ্্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ কর্তৃক 

পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী- 

গণকে ভক্তি করা হয় । তাহাদের ব্যয়ভার প্রধানতঃ সরকার বহন করিয়া থাকে । 

এখানের ত্রিবাধিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর শিক্ষার্থীগণকে সামরিক কলেজ সমূহের 

মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা দান করা হয়। 

সামরিক অফিসারগণের জন্য শিক্ষানভন (106:51০2 9615565 50৪ 

€011585 ) ৪ প্রতিরক্ষা কার্ধে নিযুক্ত অফিসারদিগকে শিক্ষিত করিয়! তুলিবার 



২৪২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

জন্ট দক্ষিণ ভারতে ওয়েলিংটন শহরে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা কর হইয়াছে । প্রতি 

বৎসর তিনটি বাহিনীর প্রায় এক শত অফিসার এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 

এখানকার শিক্ষাকাল মাত্র দশ মাস। 

ইহা ছাড়াও অফিসার ও নিক্ন পর্যায়ের সৈনিকের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য আমেদনগর, 
আগ্রা, পাচমারী, ত্রিমূলঘেরি, পুণা, ফৈজাবাদ, মৌ এবং মীরাটে কতিপয় সামরিক 

শিক্ষায়তন প্রতিহত হইয়াছে । 

নৌ-শিক্ষা কেজ্ৰ (79৮91 70910106 061)06 ) 2 বোস্বাই, বিশাখাপত্তনম্, 

এবং কোচিনেই প্রধান নৌ-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অবস্থিত । এখানকার শিক্ষার মান 

বেশ উন্নত। 

বিমানবাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (4১1 0:০5 9০190915 2170 

09115895 ) £ বিমান চালনা শিক্ষা দিবার জন্য বেগমপেট ও যোধপুরে দুইটি শিক্ষ। 

কেন্দ্র খেল! হইয়াছে । এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক সরবরাহের 

জন্য কয়মবাটোরে অফিসারদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা কর হইয়াছে । 

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেবণা করিবার জন্য ১৯৪৮ সালে “প্রতিরক্ষা! বিন 

সংস্থা (7715 70562052 9০151852 00288158010 ) নামে একটি প্র তিষ্ঠান গঠন 

করা হইয়াছে । আবার অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ১৯৫২ সালে কিরকিতে 

একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোল] হইয়াছে । এই শিক্ষালয়টির নাম _[115016866 06 £ঠ )ও- 

[72100 ১00165 | 

দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের উত্পাদনের দিকেও জাতীয় সরকার 

দৃষ্টি দিরাছে । এই দিক দিয়া ভারত প্রায় শ্বাবলম্বী- 
হইতে চলিয়াছে। ভারতের নানা স্থানে সমরাস্ত্র 

উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । 

দেশ-রক্ষার পবিজ্র দায়িত্ব ভারতের সশন্ত্র বাহিনীর উপর ্থান্ত রহিয়াছে । ইহা 

ছান্ডাও সশস্ত্রবাহিনী নানাবিধ কর্তব্য সম্পাদন করিয়। থাকে । বন্যা, ভূমিকম্প, 

ডুভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সশম্্বাহিনী 
এ 5৯ দুর্গতদের সাহাধ্যকল্পে আগাইয়া আসে। পতিত জমি 

পুনরুদ্ধারে, নূতন পথঘাট, পুল প্রভৃতি নির্মাণে তাহারাই 

অগ্রণী হয়। আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর কৃতিত্ব প্রশংসনীয় । 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী কোরিয়াস্ব, ইন্দোচীনে, 
ফিশরে এবং কঙ্গোয় প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিস্বাছে। 

অস্ত্রশন্ত্রের উৎপাদন 



ভারতের প্রতিরক্ষা ২৪৩ 

আঞ্চলিক সৈগ্যাবাহিনী (71601601121 এড )$ কোন দেশের পক্ষেই 

সকল রকম পরিস্থিতির উপযোগী সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখা সম্ভব নয়। বিপুল 

নৈন্যবাহিনী নিয়োগ করার ফলে অন্থান্ উন্নয়নমূলক কার্ধের জন্য শ্রমিক এবং অর্থ 
উভয়েরই ঘাটতি ঘটিবে । তাই সব দেশেই জরুরী অবস্থায় নিয়মিত সৈম্কবাহিনীকে 

€ 7২০€এ]8 4১005 ) পাহায্য করিবার জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্য মজুত €12567৬6 ) 

রাখা হয়। 

১৯৪৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে “ভারতীয় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী আইন” 

(1700187 11055111091] 4১০6) পাস হয়। এই আইন অক্রসারে ১৯৪৯ 

সালে ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী সংগঠন করা হয় | 

নিয়মিত পটসন্তবাহিনীকে আপত্কালে সভায়তা করা এবং অসামরিক শাসন 

কর্তৃপক্ষকে আভ্যন্তরীণ শাস্তি শৃঙ্খলারক্ষার কার্ষে সাহায্য করা__-ইহাই হইল 
আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান কর্তব্য । অন্যন ১৮ এবং অনধিক ৩৫ বৎসর বয়স্ক সুস্ক 

দেহ ভারতীর মাত্রেই বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে । আঞ্চলিক ভিত্তিতে 

এই বাহিনীর সভ্যগণ নিযুক্ত হইয়া! থাকেন। এই উদ্দেশ্তে ভারতকে ৮টি অঞ্চলে 

(2297555 ) বিভক্ত করা হইয়াছে । আঞ্চলিক বাহিনী অসামরিক নাগরিকগণের 

সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র | 

প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য দেশরক্ষার পবিজ্র দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তত হওয়া । 

এই প্রস্তুতির ব্যাপারে তাহাদিগকে সহায়ত। করিবার জন্যই আঞ্চলিক বাহিনী 

প্রতিঠিত হইয়াছে । প্রতি বখসর আঞ্চলিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সভ্যকে তিন 

হইতে পাচ বৎসরের জন্য নিয়মিত সৈম্বাহিনীতে নিযুক্ত করা তয় । 

লোক সহায়ক লেনা (1010 98515585915 9618.) £ 

সহকারী আঞ্চলিক সেনাবাহিনীকে €(0%1]125706101016010125] ঠা ) 

১৯৫৪ সালে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (বি ৪01008] ৬০010190661 6০:০2) 

নামে পুনর্গঠিত কর] হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বর্তমানে বলা হয় লোক সহায়ক 

সেনা; ইহার লক্ষ্য হইল আগামী পাচ বৎসরের মধ্যে অস্ততঃপক্ষে পাচ লক্ষ 

লোককে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়! তোলা । ১৪ হইতে ৪* বৎসর 

বয়স্ক সুস্থদেহ ব্যক্তি মাত্রেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন । কিন্তু সশস্্ বাহিনী 

এবং জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর ভূতপূর্ব সদস্তগণ এই বাহিনীতে ফোগদান করিতে 

পারিবেন না । 
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জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী (19261010581 05৪0১ 00:05 ) £ স্কুল, কলেজের 

ছাত্রছাত্রীগণকে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়! তুলিবার জন্য জাতীয় 
শিক্ষার্থী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা কর] হইয়াছে । ছাত্রীদের জন্য এই বাহিনীতে একটি 

পৃথক বিভাগ নির্দিষ্ট থাকে । অপর দুইটি বিভাগ হইতেছে উচ্চতর বিভাগ 

(5218101 291515101) ) এবং নিম্বতর বিভাগ €]0171025 [527 )। এই দুইটি 

বিভাগের প্রত্যেকটি সৈন্ত, নৌ এবং বিমান__এই তিনটি শাখা লইয়া! গঠিত। এই 
বাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীগণ সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হইয়। জীবনকে 

সহজভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তাহার একদিকে স্বাস্থ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়, 

অপরদিকে তাহাদের শৃঙ্খলাবোধ বৃদ্ধি এবং নেতৃ-স্থলভ গুণাবলী বিকাশ 

লাভ করে । 

জহ্থাযস়ক শিক্ষার্থী বাহিনী (031118150৪6 0:09:05 ) 5 ক্কষুলের যে 

সকল ছাত্র ছাত্রী, জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগদানের স্থযোগ পায় না, 

তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষারদনের নিমিত্ত সহায়ক শিক্ষার্থ বাহিনী প্রতিষ্ঠ/ কর! 

হইয়াছে । ইহার মাধ্যমে দেশের যুবসম্প্রদায় সহযোগিতা, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে 
শিক্ষালাভ করে। 

॥ জারাংশ ॥ 

বঙতমানে রাষ্টপত্তি হইলেন ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক । তবে 

কার্ধতঃ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গঠন ও পরিচালন ভার পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল 

একজন মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে । তিনটি বাহিনীর সদর কার্যালয়ের সাহায্যে 

প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভারতের সশক্স বাহিনীর তত্বাবধান করিয়া থাকেন। 

সৈম্ত, নৌ এবং বিমান বাহিনীর অধিনায়কগণ সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রধান (0৮161 ০1 

908: ) বলিষ! অভিহিত ভন । ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের পূর্বে তাহারা প্রত্যেকে 
প্রধান সেনাপতি ( 0:028009150617-1-017166) আখ্যা পাইতেন | 

সৈল্যাবাহিনী £ টৈন্তবাহিনীর সদর কার্যালয় নয়াদিল্লীতে অবস্থিত । ইহা 

সৈম্তবাহিনীর প্রধানের পরিচালনাধীনে ছয়টি প্রধান বিভাগের মাধ্যমে টসন্তবাহিনী 

সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ সম্পার্দিত করে । 

নৌ-বাহ্িনী £ জাতীয় সরকার নৌবাহিনীকে নৃতন করিয়া গঠন করিয়াছেন । 
ইহার সম্প্রসারণ কাধ ভ্রতগতিতে অগ্রসর হইতেছে । নৌবাহিনীর প্রধান চারজন 
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উচ্চপদস্থ সহকারীর সহায়তায় সদর কার্ধালয় নিয়ন্ত্রণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
তত্বাবধানের জন্য আরও চারজন অফিসার রহিয়াছেন। 

বিমানবাহিনী £ বিমান বাহিনীর পরিচালন, শিক্ষা এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত 
সংগঠন তিনটির সদর কাধালয় যথাক্রমে পালাম, বাঙ্গালোর এবং কানপুরে অবস্থিত 1 
১৯৫২ সালে পার্লামেন্ট প্রণীত আইন অনুসারে সহায়ক বিমানবাহিনী গঠন করা! 

হইয়ছে | 

শিক্ষাব্যবস্থা 8 তিনটি বাহিনীর যখোপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন ভারতেই করা! 

হইয়াছে । সশন্ত্র বাহিনীকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত বহুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 

তন্মধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামরিক অফিসারদের তন্য 

শিক্ষায়তন, সৈনিক বিদ্যালয়, নৌশিক্ষাকেন্দ্র এবং বিমান বাহিনীর কলেজ ইত্যার্দিই 

সমধিক প্রসিদ্ধ । 

প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের দিকেও জাতীয় সরকার দৃষ্টি 
দিয়াছে । 

অশঙ্্ বাহিনীর অন্যান্য কার্ধ £ দেশরক্ষার পবিভ্র দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও 

ভারতের সশস্ত্র বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কৃতিত্বের 

পরিচয় দিয়াছে এবং প্রাকৃতিক ছুধোগের সময় জাতীয় সরকার ও জনসাধারণকে 

নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া থাকে । 

বেসামরিক নাগরিক এবং ছাজ্ছাত্রীপ্দিগকে সামরিক শিক্ষাদানের জন্য (১) আঞ্চলিক 

সেনাবাহিনী, (২) লোক সহায়ক সেনা, (৩) জাতীয় শিক্ষার্থীবাহিনী এবং €৪) সহায়ক 

শিক্ষার্থী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে । 

॥ আদর্শ প্রশ্মমাল। ॥ 

1* 0159 210 1099 01 ঠ109 1)9197008 07£57719961010 ০0£,1001%, 

ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি বিবরণ দাও । [ পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫ ] 
9. 169 20668 ০00. 606 10110 108 : 

(৪) 19:76001%] ঠক (৯) ০৪ 95৮০ 50 990% (০) ৮৮1০৪] 0৯০৮ 0.128 800. 

(এ) 2051]1%:5 05996 0028. 

নিম্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে যাহ জাক্্র লিখ 

(কে) আঞ্চলিক সৈল্ঠবাহিনী (খ) লোকসহায়ক সেন! (গ) জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী এবং 

(ঘ) সহায়ক শিক্ষার্থী বাহিনী । [ পৃষ্ঠা ২৪৩-২৪৪ ) 



চনান্রংশ অধ্যায় 

ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমুহ 
(11006 1001217 7১০01161021] 198216165) 

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম | একাধিক রাঁজ- 
নৈতিক দলের অবর্তমানে গণতন্ত্রের পরিকল্পন! ব্যর্থ হইতে বাধ্য । ভারতে বভুদলীয় 

ব্যবস্থা চালু থাকা সত্বেও স্থারী সরকার গঠনের পথে বিপত্তি দেখা দেয় নাই। দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের দ্বার! ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ধর্সের 
ভিত্তিতে ভারতে বাজনৈতিকদল গঠনের দিন গত হইয়াছে । আধুনিক দলগত 

বিভিন্নতার মূল কারণ হইতেছে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য । 

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল অন্তসাবে নির্বাচন কমিশন মাত্র চারটি দলকে 

সর্বভারতীয় বলিয়! হ্বীকার করিয়াছেন । এই চারটি সর্বভারতীয় দলের আদর্শ ও 

কর্মপন্থা সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা কর হইল । 

(১) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (7706 1070107. 12010291 001081655) £ 

ইহাই ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন । কংগ্রেসের ইতিহাস এবং ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অভিন্ন । ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে 

ইহার প্রথম অধিবেশন আহুত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তিব পূর্বে জাতীয়তাবাদই ছিল 

কংগ্রেসের মূল মন্ত্র। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ইহা অব্যাহতভাবে শাসন ক্ষমতায় 

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস লোকসভা 
এবং উভিস্তা ও কেরল ব্যতীত বিভিন্ন ব।জ্যবিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 

করে। বতমানে সব রাজ্যেই কংগ্রেস দল শাসন পরিচালন? করিতেছে | 

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মোট বৈধ ভোট সংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগের 

মত পাইয়াছিল এবং লোকসভার ৪৮৯টি আসনের মধ্যে ৩৩২টি দখল: করিয়াছিল । 

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ইহা! লোকসভার ৪৯৪টি আসনের মধ্যে ৩৩৫টি দখল 

করিতে সমর্থ হয় এবং মোট বৈধ ভোট সংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগের কাছাকাছি 

প্রাপ্ত হয়। 

কংগ্রেসের আদর্শ--সমাজতান্ত্রিক ধাচে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন । 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাসমূহ এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার নিভূলি সাক্ষ্য। সাধজনীন 
প্রার্থবয়স্কের ভোটাধিকার শ্বীকার করিয়! ইহ! পূর্ব প্রতিশ্রতি রঙ্গ করিয়াছে এবং 
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বার্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়! তুলিয়াছে। ইহা! ব্যক্তি-ম্বাধীনতার 

পুজারী । 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস শাস্তির বাণী বহন করে এবং শান্তিপূর্ণ উপারে 

আস্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা কামনা করে । কোন একটি শক্তিজোটে ভারতের 

যোগদান কংগ্রেসের অভিপ্রেত নহে । 

(২) ভারতীয় সাম্যবাদী দল (7১০ 0010770010150 [98165 ০06 [0019 ) £ 

১৯২৪ সালে ভারতীয় সাম্যবাদীদলের পত্তন হয়। বলশেভিক বিপ্রবের দ্বার 

অনুপ্রাণিত অল্প সংখ্যক উৎসাহী ভারতীয় যুবক তখন সোভিয়েত পদ্ধতি অনুযায়ী 

ভারতীয় সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখিয়াছিল | ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে 

প্রথম হইতেই দমন করিতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু সরকারের বিরোধিতা সত্বেও 

ইহা দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে । সাম্যবাদী দল অবৈধ ঘোষিত হওয়াক় সাম্য- 

বাদীগণ কংগ্রেসের অন্তরালে কার্ধ করিতে সরু করে। তাহাদের কর্মপদ্ধতি 

প্রধানতঃ শ্রমিকসজ্ঘ ও ছাত্র সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ 

সরকার সাম্যবাদী দলের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। অর্থাৎ ইহা বৈধ 

সংগঠনরূপে পরিগণিত হয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সাম্যবাদীৰদল মোট গর্ত 

ভোটসবখ্যার শতকর। 99৫ ভাগ পাইরাছিল এবং লোকসভায় ২৩টি আদন লাভ 

করিয়াছিল । দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ইহা মোট ট্বধ ভোট সংখ্যার শতকরা 

৮৬৩ ভাগ লাভ করিয়াছে এবং লোকসভায় ২৭ জন প্রতিনিধি পপ্রেব্ণ করিয়াছে । 

ইহ1 ছাড়া রাজ্য বিধানসভাসঘৃহেও ইহার আসন সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেরল 

রাজ্য সাম্যবাদীদল বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্তার "জারে সরকার গঠন কিয় 

ছিল। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী উক্ত রাজ্যের শাসনকার্ধ পরিচালিত না হওখার 

দ্বরুণ রাষ্্রপতি তথাকার শাসনভার সাময়িকভাবে স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কেরলে 

পুনর্বার যে সাধারণ নির্বাচন অন্ষ্ঠিত হইল তাহাতে সাম্যবাদীদল আর পূর্বেকার 

সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। 

সাম্যবাদীদলের লক্ষ্য ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন আদর্শসমাজ ব্যবস্থা প্রবতন 

করা। বিনা খেসাঁরতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন, কৃষকের হস্তে জমি অর্পণ, 

শিল্পসমূহের জাতীয়করণ, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 

সাম্যবাদীদল এই সব নীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী । 

বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইহ1 কংগ্রেসের শক্তিজোট-নিরপেক্ষ, পনিবেশিকতাবাদ বিরোধী 

শাস্তির দীতিকে সমর্থন করে । 



২৪৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয়! 

অন্তান্য সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রতি ইহা অতিশয় উদ্দার মনোভাব পোষণ করে । 

সাম্যবাদীদল ইংলও এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রকাশ্ট বিরোধিতা এবং ভারতের 
কমনওয়েলথে যোগদ[নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকে । সাম্প্রতিক কালে 

চীনের সহিত ভারতের সীমান্ত বিরোধের ব্যাপারে কংগ্রেসের সহিত সাম্যবাদীদলের: 

মতবিরোধ সুস্পষ্ট । 

(৩) প্রজা সমাজতন্ত্রী দল (5512 990181150 709165 )5 ভারতীয় 

সমাজতস্ত্রীদল ও কৃষক মজছ্ুর প্রজ। দলের মিলনের ফলে প্রথমে সাধারণ নির্বাচনের 

পরবর্তীকালে প্রজা! সমাজতম্ত্রী দলের আবির্ভাব হয়। 
ভারতীয় সমাজতম্ত্রী দল ১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস সমাজতম্ত্বী দল নামে 

অভিহিত ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে একটি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৩৪-৩৫ সালে 

ইহা গঠিত হর। ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর ইহ] কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যায়। 

কৃষক মজনুর প্রজাদলের নেতৃবৃন্দও কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং সদস্য ছিলেন । 

কিন্তু প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে তাহার] কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া! নৃতন দল 

গঠন করেন। 

প্রজ1 সমাজতম্ত্রীৰল দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ১৯টি আসন দখল 

করে। কেরলে ইহা কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত হইয়া কিছুকাল মন্ত্রীসভা গঠন 
করিয়াছিল । 

এই দলের লক্ষ্য-_এমন একটি সুস্থ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থ1 প্রবর্তন কর? যেখানে 

ব্যক্তি-স্বাধীনত1 অক্ষুপ্ণ থাকিবে, বিরোধীদল গঠনের অধিকার স্বীকৃত হইবে, জমিদারী 

প্রথার অবসান ঘটিবে, মূল শিল্পসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে এবং কুটিরশিল্প প্রসারলাভ করিবে । 

বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইহা বিবদমান দুইটি শক্তিজোটের কোনটির পক্ষতৃত্ত হওয়ার 

বিরোধী এবং যৌথ নির।পত্তা ব্যবস্থার পক্ষপাতী । 

(9) স্ভারতীম জনসঙঘ (73109156159. )808.581)5109 )5 সর্বভারতীয় 

সংগঠন হিসাবে ১৯৫১ সালের ২১শে অক্ট বর তারিখে ভারতীয় জনসজ্ঘের উদ্ভব হয় | 

পরলোকগত ভাঃ শ্যামাপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায়ের অপুর্ব নেতৃত্বপ্তণে অতি অল্প সময়ের 

মধ্যে জনসজ্ঘ সমগ্র ভারতে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। প্রথম সাধারণ 

শির্বাচনে তিনজন জনসজ্ঘপ্রার্থী লোকসভার সন্ত নির্বাচিত ইন এবং জনসজ্ঘের 

মোট প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষের অধিক | অর্থাৎ মোট প্রদত্ত ভোট সংখ্যার 

শতকবা ৩০৫ ভাগ । দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে লৌকসভার নির্বাচক মগুলীর' 

শতকরা প্রায় পাচজন জনসজ্জের সপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন । 
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জনসজ্ঘ ভারতের অতীত এঁতিহোর প্রতি শ্রদ্ধাবান। ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির 
উন্নতি এবং যথার্থ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার কামন। করে । ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ 

এবং আইনের শাসন জনসজ্ঘ কর্তৃক সমথিত। ইহ? শান্তিপূর্ণ এবং শাসনতান্ত্রিক 

পদ্ধতি অন্থসরণের পক্ষপাতী । প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পসমূহের জাতীয়করণ ইহার 

পরিকল্পনার অন্তর্গত । কিন্তু অন্যান্য শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ইহ! অবাধ নীতিই পছন্দ 

করে। ইহা প্রতিরক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং দেশব্যাপী যুব 

সম্প্রদায়ের জন্ত সামরিক শিক্ষার অয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহা ভারত বিভাগকে 

স্বীকার করে না এবং অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন সফল করার জন্য ইহা বদ্ধপরিকর | ইহার 

মতে ভারতের বৈদেশিক নীতি জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হইবে । 

উপরি উক্ত চারটি সর্ব ভারতীয় দল ছাড়া আরও বহু রাজনৈতিক্দল ভারতে 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে বিপ্লবী সাম্যবাদী দল, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, 

ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা৷ এবং স্বতন্ত্র দল সমধিক উল্লেখযোগ্য । 

শেষোক্ত দুইটি দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল। 

অখিল ভারত হিন্দু মহাঁসভা (10011 81008156 [100৭ 08179586089 2 

ভারতে মৃপলমানদের সাম্প্রদাধিক মনোবৃত্তির প্রতিরোধকল্লে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে 

হিন্দুমহা সভা! প্রতিষ্ঠিত হয় । অখণ্ড হিনুস্থান পুনঃগ্রতি্ঠিত কর! ইহার প্রধান আদর্শ । 

ইহা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহে । জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে 

শক্তিশালী করার জন্য হিন্দুমহাসভা বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু করার 

পক্ষপাতী । 

স্বতন্ত্র দল (77155 5৬262008 চে ) 2 দ্বিতীয় সাধারণ নিরাচনের 

পরবর্তীকালে ব্বতন্ত্র দল নামে অপর একটি রাজনৈতিক সংগঠন ভারতের রাজনীতি 

ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে । শ্রীরবাজাগোপালাচারী প্রমুখ প্রথিতযশী রাজনীতি- 

বিদগণের নিয়ত প্রচারের ফলে নবগঠিত এই দলটি ভারতে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। 

ইহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যত্বাণী উচ্চারণ করা বর্তম]ুনে সম্ভব শহে। 

ক্রম-অগ্রসরমান বাষ্ট্-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্তেই ইহার প্রতিষ্ঠা । 

ইহ] প্রধানতঃ ব্যক্তি উদ্যোগের সমর্থক এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধী । কংগ্রেস 

কর্তৃক পরিকল্লিত সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা স্বতন্ত্রলের মতে নিশ্চিতরূপে ক্ষতিকারক | 

বহু রাজনৈতিক দল থাকার ফলে ভারতের ছুইটি রাজ্যে কিছুকাল মিলিত 

(5981:597) সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও, একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের একা ধিপত্য 

বর্তমানে স্্প্রতিষ্ঠিত। অন্তান্ত দেশের মত বহুলদীয় ব্যবস্থা ভারতে সরকারের 

দুর্বলতা বা! অস্থায়িত্বের সুচনা করা নাই। ইহার ফলে বিরোধীপক্ষই পঙ্গু হইয়া 
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পড়িয়াছে। ভারতে বিকল্প সরকার গঠনের উপযোগী একটি শক্তিশালী বিরোধীদলের 

গঠন একান্তভাবে কাম্য । কিন্তু ভারতের বর্তমান রাজনীতি সেব্ধপ প্রতিশ্রুতি বহন 

করে না। 

॥ জারাংশ ॥ 

স্বাধীনত৷ প্রাপ্তির পর ভারতে অসংখ্য রাজনৈতিক দল গড়িয়৷ উঠিয়াছে। দ্বিতীয় 
সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কংগ্রেস, সাম্যবাদী 

দল, প্রজা সমাজতম্ত্রী দল এবং জনসঙজ্ঘ এই চারিটি দল সর্বভারতীয় বলিয়! গণ্য 
হইয়াছে । 

কংগ্রেস £ ইহাই ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন । ১৮৮৫ সালে ইহার 
প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহার ভূমিকাই ছিল প্রধান । স্বাধীনত্তা 
প্রাণির পর কংগ্রেস.অব্যাহতভাবে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । কেন্দ্রে এবং 

সব রাজ্যেই ইহ বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন । 

ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গণতন্ত্র গঠন ইহার লক্ষ্য । ইহ 

সমাজতাস্ত্রিক ধরণের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 

কংগ্রেস শাস্তি ও মৈত্রীর বাণী বহন করে এবং সামরিক জোট গঠনের বিরুদ্ধে অভিমঞ্ত 

গ্রকাশ করে। 

সাম্যবাদী দল £ ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৪ সালে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ইহার: 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ১৯৪২ সালে ইহা বৈধ বলিয়া ঘোষিত হয় । ইহার 

লক্ষ্য ভারতে শ্রেণীহীন শোষণহীন সুস্থ সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা । আস্তর্জাতিক 

ক্ষেত্রে ইহা কংগ্রেসের প্পনিবেশিকতাবাদধিরোধী নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক, অন্যান্য 

সাম্যবাদী রাষ্্রগুলির প্রতি ইভা উদ্দার মনোভাবসম্পন্ন । ইঙ্গমাকিন শক্তিজোটের 

প্রতি প্রকাশ্ঠ বিরোধিত৷ ইহার বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য | 

প্রজাসমাজতন্ত্রী দল 2 ভারতীয় সমাজতম্ত্রী দল এবং কৃষক মজছুর প্রজাদলের 
মিলনের ফলে ইহা উদ্ভূত হয় । এই দুইটি দলের নেতৃস্থানীয় সদস্তগণ পূর্বে কংগ্রেসের 
মধ্যেই ছিলেন । ইহ এমন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে 

যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনত1 এবং বিরোধী দল গঠনের অধিকার অব্যাহত থাকিবে । 

বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইহা যৌথ নিরাপতা ব্যবস্থায় বিশ্বাসী | 

জনসঞঘ £ প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রান্কালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। জনসঙ্ঘ 
ভারতীয় এঁতিহ্ এবং সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখিতে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার 
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করিতে চাহে । ইহা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধনীতি পছন্দ করে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে 

জাতীর স্বার্থের পরিপোষক নীতিই সমর্থন করে । 

অন্ান্ত দলগুলির মধ্যে হিন্দুমহাসভ1 এবং হ্বতন্ত্র দল সমধিক প্রসিদ্ধ। বিংশ 

শতাব্দীর স্চনাতেই হিন্দুমহাসভার অভ্যুদয় হয়। অখণ্ড হিন্বস্থান প্রতিষ্ঠানই ইহার 
মূলমন্ত্র । 

সম্প্রতি স্বতন্ত্র দল নামে অপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সাধারণভাবে 

ইহ] ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদের সমর্থক । 

| আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 
1 069 8 910: 5৪9%্য 070. 610৪ 286 33897 9: 1019. 

তারতের দলপ্রথ! সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা! কর। 

2, 3158 ছা 1008 ০৫ 0005 22080 0116105] 178:6188 ০01 117019, 

ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির পরিচয় দান কর। 

ব্রিংশ অধ্যায় 

জেলার শাসনব্যবস্থ। 
(10150:106 4৯01771191917901019) 

শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য প্রায় প্রত্যেক রাজ্যকে কয়েকটি বিভাগ ব। তুক্তিতে 

(715151077) বিভক্ত করা হইয়াছে । বিভাগীয় শাসন- 

কর্তাকে বলা হয় তভুক্তিপতি (1011510109] (0:07010$- 

5910:361 )। তীহার প্রধান কর্তব্য হইল রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিচালন কর1। 

প্রত্যেকটি বিভাগ আবার কতগুলি জেলায় বিভক্ত । জেলার শাসনভার একজন 

জেল! শাসকের উপর অর্পণ কর হয়। কেন্দ্রীয় সরকারী কৃত্যকের সভ্যদের মধ্য 

হইতেই সাধারণতঃ জেলা শাসক নিযুক্ত হন। কখনও কখনও রাজ্য সরকারী 

কৃত্যকের প্রবীন সদস্যও জেলাশাসকের দায়িত্বপুণণ পদে নিযুক্ত হইয়! থাকেন। 
জেলাশাসক শাসন পরিচালন] এবং রাজস্ব সংগ্রহ-_উভয়বিধ কর্তব্যই সম্পাদন 

করেন । এইজন্য তাহাকে শাসনকর্তা এবং রাজস্ব 
ডা 5 সংগ্রাহক (71981500252 2130 (0911500: ) আখ্যা 

দেওয়। হয় । 

ভুক্তি শাসন 
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রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে তিনি অধীনস্থ কর্মচারীগণের সহায়তায় ভূমি-রাজন্ব 

এবং তংসম্পফিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেন । খাসমহলের তত্বাবধান এবং প্রপন্নাধিকার 

(0০01৮ 0 ৯8105) পরিচালনাও তীহার কর্মস্চীর অজ্তর্গত। জেলার কোষাগার 

তাহারই নিয়ন্ত্রণাধীন | 

শাসক হিসাবে তাহার কার্ধ জেলার শাস্তি ও শৃঙ্খল! অক্ষুপ্ন রাখা । জেলার পুলিস- 

বাহিনী তাহার নির্দেশে পরিচালিত হয়। তাহারই আদেশক্রমে অপরাধীকে গ্রেপ্তার 

করিয়। বিচারের জন্য প্রেরণ কর] হয়। 

জেলা শাসকের অন্যতম পরিচয় বিচারক হিসাবে । নিয় ফৌজদারী আদালত- 

গুলি তিনি পরিদর্শন করেন এবং তাহারই এজলাসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট 

গণের রায়ের বিরুদ্ধে আগীলের শুনানী হয়। জেলাশাঁসকের হস্তে বিচারক্ষমতা1 অর্পণ 

কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে । শাসন এবং বিচার ক্ষমতা একই ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত 

থাকিলে, স্থবিচারের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। এই কারণে ভারতীয় সংবিধানের 

নিদেশাত্মক নীতিতে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার কথা 

বল৷ হইয়াছে। 

জেলখানা এবং জেলার অন্যান্ত সরকারী বিভাগের কাধ পরিদর্শন করা তাহার 

অন্যতম কর্তব্য । পৌর চিকিৎসক (0৮11 58155091)), বিদ্যালয় পরিদর্শক (]7১5- 

০8০0০ 0£ 9০1)9015), নির্বাহী বাস্তকার ( দায65০০৮০ [0617০০1 ) প্রভৃতি 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের কার্ধাদির তত্বাবধানের দায়িত্বও জেলাশাসকের | জেলায় 

সমাজ উন্নয়ন এবং উদ্ধাস্ত পুনবাসন কার্ধও তিনি পরিদর্শন করিয়া থাকেন । জেলা- 

শাসকের মাধ্যমেই জেলায় সরকারী আদেশ প্রচারিত এবং সরকারী নীতি প্রযুক্ত হয়। 

আবার সরকার জেলাস্থ জনসাধারণের অভাব অভিযোগের সংবাদ তাভারই নিকট 

হইতে সংগ্রহ করে । অর্থাৎ সরকার এবং জেলাবাসীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা কর! 

জেলাশাসকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাধ। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে জেল! সংক্রান্ত 

যাবতীয় তথ্যার্দি সংগ্রহ করিয়া তিনি রাজ্যসরকারের সমীপে বিবরণী পেশ করেন । 

তাহার বিবরণী অনুসারে সংগ্রিষ্ট জেল সম্পর্কে সরকার যথাকর্তব্য স্থির করেন । 

এতদ্যতীত বন্যা, দ্বভিক্ষ প্রভৃতি কারণে জেলা বিপন্ন হইলে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণের দায়িত্ব তাহার । সরকারী সাহায্য তাহারই মাধ্যমে ছুর্গতদের মধ্যে বিলি 

করা হয়। 

কিছু কিছু সামাজিক কর্তব্যও তাহাকে পালন করিতে হয় । 

বিভিন্ন সভা সমিতিতে তাহাকে ভাষণ দিতে হয় এবং বহু বিদ্যালয়ের পরিচালক 

সমিতির সভাপতির পদ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয় | 
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জেলাশাসকের পদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ । তাহার বুদ্ধিমতা, সততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার 
উপরেই জেলাশাসনের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বাস্তবিকই জনগণের মঙ্গল 
এবং সরকারের জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে জেলাশাসকের কর্মতৎপরতা এবং 
সেবাপরায়ণতা । 

প্রত্যেক জেলা একাধিক মহকুমাতে (9৮1%13601 ) বিভক্ত । মহকুমার 

সরকারী কাধাদি পরিচালন! করেন মহকুমাশাসক (58৮- 

01%1910179] 05০15) | কয়েকজন অধীনস্থ অফিসারের 

সহায়তায় তিনি যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন। ফৌজদারী মামলার বিচারের 
অধিকারও তাহার উপর অর্পণ করা হইয়াছে । তাহাকে জেলাশাসকের প্রতিচ্ছবি 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

মহকুমা! শাসন । 

॥লারাংশ ॥ 

শসনক।ধের স্থবিধার জন্য প্রত্যেক রাজ্য কয়েকটি বিভাগে, প্রত্যেক বিভাগ 

কতকগুলি জেলায় এবং প্রত্যেকটি জেল1 একাধিক মতকুমায় বিভক্ত 

বিভাগীয় শাসক বা! তৃক্তিপতি প্রধানতঃ রাজত্ব সংক্রান্ত বিষয়সমুতভের তত্বাবধান 

করেন । 

জেলাশ।সনের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপর ন্যন্ত। তিনি একাধারে শাসক, রাজস্ব 

সংগ্রাহক এবং বিচারক। জেলাস্থ যাবতীয় সরকারী বিভাগ তীাহারই নিরেশে 

পরিচালিত হয়। সরকারের স্থনাম এবং জেলার উন্নতি তাহারই যোগ্যতার উপর 

নির্ভর করে । 

মহকুমা শাসকের হস্তে মহকুমার যাবতীয় সরকারী কাধ সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যান্ড 

বহিয়াছে। তিনি বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতারও অধিকারী | 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 
1. 759 1708860106 4£00017738656102 0 070019) 001081163695 %0 988870618] 086 ০1 ৮0৪ 

005%01:1010000৮- 91007 10৮7 61019 ৪01701111950012 18 0870159 010, 

“ভাবতের জেলাশাসন ব্যবস্থা সরকারের অপরিহার্য অংশ।” কিভাবে এই শাসনব্যবস্থা 

পরিচালিত হয় তাহ! বর্ণনা কর । [ পৃষ্ঠা ২১-২৫৩ ] 

2, 5618 20399%06 5 6159 96566710006 610%6 60910192106 0196৮ 19 059 0101 0£ 

[00122 90 0011019 609/68018 7 

জেলাশ।সক ভারতীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র-_-এই উক্তিটির অর্থ কি? [ পৃষ্ঠা এ] 

9০109898109 5006 ০019 ০016 % 10186106 11821967569 ই) 021 0000615, 

আমাদের দেশে জেলাশাসকের ভূমিক1 কি-_তাহা বর্ণনা কর । [ পৃষ্ঠা এ] 

১৭ 



একত্রিংশ অধ্যায় 

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা 
(1,০081 5618-030৬61:1019 2:10 ) 

স্থানীয় স্বায়ভ্ত শাসনের উপযোগিতা 2 (১) বর্তমানযুগে শাসনকার্ধয এরূপ 
জটিল এবং ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে যে এককক্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় 

সরকারের পক্ষে, এমনকি যুক্তরাষ্ত্বীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার 

উভয়ের পক্ষেও সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। তাই স্থানীয় সমস্যাসমূহের 

সম্তোষজনক সমাধানের জন্য স্থানীয় প্রনিনিধিমুলক প্রতিষ্ঠান গঠন করা অত্যাবশ্ক | 

প্রত্যেকটি অঞ্চলের বিশেষ কতকগুলি সমস্যা থাকে । স্থানীয় অধিবাসীগণের পক্ষেই 

সে মবের প্রতিকার কর] সম্ভব । কেন্দ্রীয় বা রাজ্যলরকার অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 

স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না। 

(২) স্থানীয় ত্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের 

দায়িত্বভার কিছুটা লঘু হয় এবং তাহারা জাতির বৃহত্তর ব্যাপারে অধিকতর 
মনোনিবেশ করিতে পারে । 

(৩) স্থদুরস্থিত কেন্দ্র বা প্রদেশের রাজধানী হইতে স্থানীয় বিষয়সমূহ পরিচালিত 
হইলে, স্থানীয় বাসিন্দাগণের স্জন-সামর্থ্য ক্ষুপ্জ হয়। অপর পক্ষে, স্বায়ত্ত শাসনের 

অধিকার তাহাদিগকে আত্মবিশ্বাসে স্বপ্রতিষ্ঠিত করে । 

(৪) স্থায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকতার শিক্ষা কেন্দ্র। এই স্থানেই 
নাগরিকগণ দেশ শাসনের প্রথম পাঠ আয্মত্ত করে এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 

দেশের বুহতর শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারে।। 

(৫) কোন স্থানের অধিবাসীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় ভার যদি 

সেই অঞ্চলেরই প্রতিনিধি সভার হস্তে থাকে, তাহ হইলে সেই অর্থের সন্ধবহার 

হওয়াই শ্বাভাবিক। অর্থাৎ মিতব্যয়িতার দিক দিয়! বিচার করিলে স্বায়ত্ত শাঁসন 

ব্যবস্থ। সমর্থনযোগ্য | 

ভারতের স্থানীয় স্থায়ত্ত শাসন ঃ ভারতের তত “ইতিহাস উন্নততর স্থায়ত্ত 
শাসন ব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা ধরণের স্থানীয় 
স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ভারতীয় পল্লীর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলে এই সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস প্রাপ্ত 

হয় । ব্রিটিশ সরকার ইংলগ্ডের অচ্ছকরণে ভারতে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন 
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করে। ন্বাধীনতা প্রাপ্থির পরেও পাশ্চাত্য ধরণের স্বায়ত শাসন পছ্ধতি পরিব্ভিত 

হয় নাই। সংবিধানে অবস্থ গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠনের নির্দেশ দেওয়] হইয়াছে । ইহাই 

ভারতের একমাজ্র নিজন্ব প্রতিষ্ঠান । 
ভারতের স্থানীয় শ্বায়ত্ুশাসন ব্যবস্থা গ্রাম্য ও পৌর এই ছুই ভাগে বিভক্ত । পজী 

অঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা € ০:৪1] 561630-61070061) ) পরিচালিত হয় 

ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম-পঞ্চায়েৎ, লোকাল বোর্ড এবং জেলা বোর্ডের মাধ্যমে । আর 
পৌর ম্বায়ত শাসন (07810 561800৬610006770 মুলক প্রতিষ্ঠান হইল মিউনিসি- 

প্যালিটি, কর্পোরেশন, সেনানিবাস এবং নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান । 

ইউনিয়ন বোর্ড 001০0. 8০৪৭) 2 গ্রাম্য ম্বায়ত্ত শাসনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান 
হইতেছে ইউনিয়ন বোর্ড । ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুলে সর্বত্রই গ্রাম-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত 

হইবার কথা, কিন্তু এই রূপাস্তর কার্য সম্পূর্ণ না হওয়ায় কোন কোন স্থানে এখনও 
পধ্যস্ত ইউনিয়ন বোর্ড অব্যাহত রহিয়াছে । 

কতকগুলি গ্রাম লইয়! একটি ইউনিয়ন গঠন কয় হয় এবং গুত্যেকটি ইউনিয়নের 

জন্য একটি করিয়। ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা আছে । অন্যুন ৬জন এবং অনধিক 
৯ জন নির্বাচিত সভ্য লইয়া! ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য 
হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচন করেন । 

ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলির শান্তিরক্ষা এবং তদুদ্দেশ্টে চৌকিদার প্রভৃতির 

নিয়োগ, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ, পানীয় জলের সরবরাহ, মহামারীর প্রতিকার, 
দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন], প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, ছোট থাট 

ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা, জন্মম্ততুযুর হিসাব রাখ! ইত্যাদি নানাবিধ কার্য ইউনিয়ন 
বোর্ড সম্পার্ছন করে। ইহা ছাড়া সরকার প্রাঞ্ধ খণ, সাহায্য ইত্যার্দি ইউনিয়ন 

বোর্ডের মাধ্যমেই বিলি করা হয়। 

ইউনিয়ন বের্ডের আয়ের প্রধান উৎস হইল চৌকিদারী কর । এতঘ্যতীত খেশয়াড়, 
ফেরীঘাট ইত্যাদি হইতেও বোর্ডের যৎসামান্ত অর্থাগম হইয়া থাকে । এই অগন্ত 
আয়ের মোট অংশ চৌকিদারগণের মাহিন? এবং কর.আদায়ের ব্যয় বাবদ খরচ হইয়। 
যায়। উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বার] উপরি উক্ত কার্ধাদির ব্যয় নির্বাহ করা হয়। 

পগ্রাম-পঞ্চায়ে (৬1118£০ 1913০19855০৯) 5 সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে 

গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠনের কথা বল! হইয়াছে । তদচ্যায়ী প্রত্যেক রাজ্যে আইনাহ্গদারে 

পঞ্চায়েৎ রাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইতেছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
অধীনে ১৯৬০-৬১ সালের শেষে অন্ততঃ পক্ষে ২৫০ লক্ষ পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে বলিয়। 

আশ! প্রকাশ কর] হইয়াছিল । 



২৫৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্তগণ গ্রাম-সভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন । 

সংঙ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি গ্রাম-সভার সভ্য । ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক 

সশ্পার্দিত সমুয় কার্ষের ভার পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত কর! হইয়াছে । 

পঞ্চায়েতের বিচায় সংক্রান্ত শাখা ন্যায়-পঞ্চায়েৎ বলিয়া অভিহিত হয় । গ্রাম- 
পঞ্চায়েতের সদস্তগণের মধ্য হইতেই ন্যায়-পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করা হয়। ভারতীয় 

পিনাল কোডের অধীনে ছোট খাট অপরাধের বিচার ক্ষমত1 ইহার উপর অর্পণ করা 

হইয়াছে । অনধিক ২০০ টাকা মূল্যের দাবী দাওয়া! সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার 

বিচার এখানে হইতে পারে। স্যায়-পঞ্চায়েতের বিচার পদ্ধতি সরল এবং ন্যনতম সময় 
সাপেক্ষ । আইন ব্যবসায়ীগণ এখানে কোন পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না । 

লোকাল বোর্ড (1০০৪1 9০92:0 ) £ প্রত্যেক মহকুমার অস্তর্গত গ্রামগুলির 
জন্য একটি করিয়া লোকাল বোর্ড গঠন কর] হয়। ইহার সভ্যসংখ্য! অন্যুন ছয় জন। 

সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ সভাপতি নির্বাচন 
করেন। লোকাল বোর্ডের স্বতন্ত্র ক্ষমতা বা স্বতন্ত্র আয় বলিয়! কিছু নাই। ইহ! 

জেল1 বোর্ডের প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মাত্র। জেলা বোর্ড কার্ধাদি সম্পর্কে 

ইহাকে নির্দেশ দান করে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে । গ্রাম্য শ্বায়ত্ত শাসনের 

ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটি অনাবশ্যক বলিয়] গণ্য হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি বহু রাজ্যে 

লোকাল বোর্ড তুলিয়! দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 

জেল বোর্ড (101500150 8০987 )$ গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার অন্যতম 

প্রতিষ্ঠান হইল জেলা বোর্ড। অন্যন নয়জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া ইহা গঠিত হয় । 
জেল বোর্ডের স্থিতি কাল চার বৎসর | সভ্যগণ নিজেদের 

মধ্য হইতে একজন সভাপতি এবং এক বা ছুইজন সহ- 

সভাপতি নির্বাচন করেন । সভাপতিই বোর্ডের প্রধান পরিচালক | তাহাকে সাহায্য 

করিবার জন্য বহু মাহিনা কর কর্মচারী থাকেন । স্থায়ী কর্জচারীগণের মধ্যে উচ্চপদস্থ 

হইলেন কর্মসচিব, বাস্তকার এবং স্বাস্থ্যাধিকারিক । & 

জেলার বাস্ত। ঘাট নির্মাণ ও মরামত, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য 

'কুপ, পুক্ষরিণী খনন ও সংস্কার, জন ন্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেস্টে 

হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন এবং পরিচালন, সংক্রামক 

ব্যাধির প্রতিকার কল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্তে প্রাথমিক 

ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং টোল, মক্তবখান]1 প্রভৃতিকে সাহায্য দান, ডাক বাংলো 

প্রভৃতির প্রতিষ্ঠ। ও সংরক্ষণ, খেয়! ও খোঁয়াড়ের বন্দোবস্ত, পশুচিকিৎসালয় স্থাপন-_ 

ইত্যাদি নানার্প কার্য জেল৷ বোর্ড সম্পাদন করে । 

জেলাবোর্ডের গঠন 

জেলাবোর্ডের কাধ 



ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা ২৫৭ 

বোর্ডের আয় ৪ জমির খাজনার উপর ধার্য রোড্সেস বা পথকর হইতেই 
জেলাবোর্ডের সর্বাধিক আয় হইতে থাকে । ফেরিঘাট, খোয়াড়, হাট, বাজার প্রভৃতি 

জমা বন্দোবস্ত করিয়া বোর্ডের কিছু অর্থাগম হয় । জেলা বোর্ড রাস্তা, পুল প্রভৃতির 

জন্য শুক্ক ধার্য করিতে পারে । ইহা ছাড়! জেলা বোর্ড সরকার হইতে অর্থ সাহায্য লাভ 
করে এবং প্রয়োজন বোধে রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়। খণ সংগ্রহ করিতে পারে । 

বোর্ডের ব্যায় ৪ এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত হয়। অফিস 
পরিচালনা শ্বাস্থ্যোন্নতি বিধান, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, শিক্ষাবিস্তার এবং পানীয় 

জল সরবরাহের জন্য যথাক্রমে মোট আয়ের শতকরা ৫১ ২৫) ১৭, ১৪ এবং ৫ ভাগ খরচ 

হয়। উদ্বৃত্ত অংশ অন্যান্য কার্ধের জন্য নির্ধারিত থাকে । 

মিউনিসিপ্যালিটি € ?15121০151165 ) 2 শহরাঞ্চলের স্ায়ত্ শাসনযূলক 

প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় মিউনিসিপ্যালিটি । ইহার সদন্য সংখ্যা রাজ্যসরকার স্থির 

করিয়া দেয়। করদাতাদের ভোটে অনধিক ৩৭ এবং অন্যন ৯ জন সভ্য নির্বাচিত 

হইয় থাকেন । তাহাদিগকে কমিশনার আখ্যা] দেওয়া হয়। কমিশনারগণের 

দ্বারাই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্ধযাচিত হন। তাহাদের 

পদ অবৈতনিক | সভাপতিই এই পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা । কর্মসচিব 

(9০০1060915 )১ স্বাস্থ্যব্যবস্থা পরিদর্শক (9810160915 1175০50০602 ), ওভারসীয়ার 

এবং অন্যান্য কর্মচারীবুন্দের সহায়তায় মিউনিসিপ্যালিটির কার্ধাদি পরিচালিত হয়। 

যে সব মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার অধিক, তাহার! সরকারের 

অঙ্গমতি লইয়] একজন মুখ্য কাধ-নির্বাহক (01015 €5০00%5 096০1 ) নিয়োগ 

করিতে পারে । ইহা ছাড়াও, সঙ্গতি সম্পন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানে একজন বাস্তকার এবং 
একজন স্বাস্থ্যাধিকারিক নিযুক্ত থাকেন। 

কার্ষধঃ মিউনিসিপ্যালিটি সহরের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার এবং বাস্তায় 

আলো দ্রিবার ব্যবস্থা করে; পানীয় জল সরবরাহ করে এবং শহর হইতে ময়ল। 

নিফ।শনের বন্দোবস্ত করিয়া! থাকে । ইহা গৃহ নির্ধাণ বিষয়ে শহরবাসীগণকে নির্দেশ 
দেয়। শহরবাসীর স্বাস্থ্য অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য ইহ] উধধ' ও খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়ের উপর 

নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে । হাসপাতাল, মাতৃসদন ইত্যাদির প্রতিষ্ঠ॥) করে এবং মহামারী 

নিবারণ কল্পে প্রতিষেধক টীকা ইঞ্জেকসন প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করে । শিক্ষা 

বিস্তারের উদ্দেশ্তটে ইহা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং গ্রস্থাগারসমূহকে সাহায্য 

দান করে। ইহা ছাড়া বাজার, ভাক বাংলো, শ্মশান ইত্যাদি স্থাপন ও সংরক্ষণ 
করা, আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা কর! এবং জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখাও মিউনিসিপ্যালিটির 

কর্ণ তালিকার অস্তভূক্ত। 



২৫৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ঃ উপরি-উক্ত কার্ধসমূহের ব্যয় নির্বাহের অন্ত 
যিউনিসিপ্যালিটি নানাশ্থত্রে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে । প্রথমতঃ ইহা শহরের বাড়ী 
ও জমির আম্বমানিক আয়ের উপর কর ধার্ধ করে। এতদ্যতীত পানীয় জল সরবরাহ, 

ময়লা নিষ্কাশন, রাস্তায় আলোদান প্রভৃতি কার্ষের জন্য বাড়ী ও জমির উপর কর 

বসায়। বৃত্তি, ব্যবনা প্রভৃতির উপর কর আরোপ কারয়। ব্যবসায়ী, উকিল, 
ডাক্তার, কবিরাজ এবং দোকানদ্ারের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করে। ঘোড়ার 
গাড়ী, গকুর গাড়ী, রিক্সা, প্রভৃতি যানবাহনের উপরও শুক্ক ধার্য কর! হয়, গৃহপালিত 

জন্তর মাপিকর্দের নিকট হইতে অঙ্থমতি পত্র বাবদ পৌর প্রতিষ্ঠান অর্থ আদায় করে। 

থেয়া এবং পুল হইতেও ইহার কিছু আয় হইয়া থাকে । মিউনিসিপ্যালিটির বাজার, 

ডাক বাংলো, পশ্হত্যাশাল। প্রভৃতিও আয়েব অন্যতম উৎস। রাকজ্যসরকার বিশেষ 

বিশেষ কার্ধের জন্ত মিউনিসিপ্যালিটিকে অর্থ সাহায্য করে। অবশ্য প্রয়োজনীয় 

অর্থের ঘাটতি ঘটিপে মিউনিপিশ্যালিটি রাজ্যপসরকারের অগ্গমতি লইয়া জনসাধারণের 

নিকট হইতে কর্জ করিতে পারে । 

কলিকাতা কর্পোরেশন (051536058. 0:০:909186191) 2 কলিকাতা, বোশ্বাই, 

দ্বিলী, মাদ্রাজ প্রভৃতি বৃহৎ নগরের এবং চন্দননগর নামক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহরের 

পৌর প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশন নামে অভিহিত হয় | 

কলিকাতা কর্পোরেশনের সদ্য সংখ্য1 বর্তমানে ৮৬। তন্মধ্যে ৮* জন নিবাচিত 

সদশ্ত। নির্বাচিত সদশ্যগণকে বলা হয় কাউন্সিপার। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে 

কেবলমাত্র করদাতাগণ এবং প্রাপ্তবয়ঞ্কদের মধ্যে যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন বা তদন্ধরূপ 

পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে তাহার1। কাউন্সিলারগণ প্রথম সভায় ৫ জন অন্ডারম্যান 

নির্বাচন করেন। কর্পোরেশনের কার্ধকাল চার বৎসর । অর্থাৎ চার বৎসর অন্তর 

নৃতন করিয়া কাউন্সিলার এবং অন্ডারম্যান নির্বাচন করা হয়। 

কলিকাতা-নগরোন্নতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদাধিকার বলে 

কর্পোরেশনের সভ্য পদ পাইয়া থাকেন । 

সভ্যগণের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন মেয়র এবং ভেপুটি মেয়র নিযুক্ত হন । 

মেয়র এবং তাহার অবঙমানে ডেপুটি তময়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন । 

মেয়র, ডেপুটি মেয়র, তথা সমস্ত কাউন্সিলার এবং অন্ডারম্যানের পর্দ অবৈতনিক । 

মেয়র নগরে প্রথম নাগরিক হিসাবে সম্মানিত হন। 

কর্পোরেশনের সভায় ষে নীতি গৃহীত হয়, তাহাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব 

প্রধান কর্ধাধ্যক্ষের। প্রধান কর্মধ্যক্ষকে কমিশনার আধখ্য1 দেওয়া হয়। তিনি 

রাজ্যসরকার কর্তৃক রাষ্ট্র ভৃত্য নিয়োগ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৫ বৎসরের জন্ত 



ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা! ২৫৯ 

নিযুক্ত হন। অন্যান্য কর্মচারীগণের নিয়োগকর্তা হ্বয়ং কর্পোরেশন | মুখ্য বাস্তকার, 

স্বাস্থ্যাধিকার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়োগ রাজ্যসরকারের অন্থমোদন 
লাপেক্ষ। 

জনন্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য 

৭টি স্থায়ী কমিটি গঠন কর] হইয়াছে । প্রত্যেক কমিটিতে ৯ হইতে ১২ জন সভ্য 

থাকেন । কর্মচারী নিয়োগের জন্ত একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়। 

নগরের রাস্তাঘাট, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ, পানীয় এবং অপরিক্রত জল 

সরবরাহ, ময়লা নিষ্ষাশনের ব্যবস্থা, রাস্তায় আলো দান-__ইত্যাদিই হইল 
কর্পোরেশনের প্রধান কার্য । ইহ ছাড়। বাজার, পশুহত্যাশাল।, শ্মশান, গোরস্থান 

প্রভৃতি স্থাপন, হাসপাতাল, প্রস্থতিসদন, পশুচিকিৎস] কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং 

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, সংক্রামক ব্যাধির প্রসার রোধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ 
প্রত্ৃতি কার্খও কর্পোরেশন সম্পাদন করিয়া! থাকে । ইহা নগরের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব 

রাখে । কর্পোরেশনের অদীনে একটি এ্যান্থুলেন্স এবং একটি দমকল বাহিনী 

রহিয়াছে । নগরে নৃতন গৃহ নির্মাণ বা পুরাতন গৃহের সংস্কার কার্ধ কর্পোরেশনের 

অনুমোদন সাপেক্ষ । কুটির শিল্পকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্টে ইহার তত্বাবধানে 
একটি বাণিজ্যিক যাদুঘর স্থাপিত হইয়াছে । 

কর্পোরেশনের আয় £ কর্পোরেশনের এলকাতৃত্ত জমি ও বাভীর আন্রমানিক 
বাৎসরিক মুল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করিয়া, ইহার মোট আয়ের প্রধান 
অংশ সংগৃহীত হয়। বিশেষ বৃত্তি বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি ব৷ প্রতিষ্ঠানের নিকট 
হইতেও কর বাবদ অর্থ আদায় করা হয়। মোটরগাড়ী ছাড়া অন্তান্ত যানবাহনের 
উপশ কর্পোরেশন কর ধাধ করিয়া থাকে । মোটর গাডীর উপর ধার্য কর রাজ্য 
সরকার আদায় করে এবং তাহার অংশ বাবদ কিছু অর্থ কর্পোরেশন পাইয়। থাকে । 
কর্পোরেশনের নিজন্ব বাজার হইতে বেশ কিছু অর্থাগম হয়। নৃতন কোন পরিকল্পন' 
কার্করী করিবার জন্য কর্পোরেশন রাজ্যসরকারের অনুমতি ক্রমে খণ সংগ্রহ 
করিতে পারে 

ব্যক্প ঃ বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত অর্থ কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা এবং 

নানাবিধ কাধ সম্পাদনের খরচ বাবদ নিঃশেষিত হইয়] যায় । 

সেনানিবাস সঙ (09106017006 3০৪: ) & যে সবস্থনে সেনানিবাস 

আছে সেখানে প্রতিরক্ষা দঞ্তরের অধীনে একটি করিয়া সেনানিবাস সঙ্ স্থাপন 

করা হয়। 



২৬৯ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ পরিচয় 

কলিকাতা নগরোক্পভি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান ( 05159669. [চ010056106176 

55) কলিকাতা এবং অন্যান্য বৃহৎ নগরে উন্নয়নমূলক কার্ধাদি পরিচালনার 
জন্য নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান গঠন কর হয় । কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক 

প্রতিষ্ঠানের ১০ জন সদন্তের ৪ জন রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত । কলিকাতা 
কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন বণিক সমিতি যথাক্রমে ৪ জন এবং ২ জন সদশ্ত মনোনীত 

করিয়। থাকে । সভাপতিকে নিযুক্ত করে রাজ্াযসরকার | 

কলিকাত। নগরীর নোংর। বস্তিগুলির উচ্ছেদ করিয়। সেই স্থানে বাসোপযোগী 

পরিবেশ স্থষ্টি কর। এবং নৃতন স্বাস্থ্যকর অট্রালিকা, প্রশস্ত পথ, ও নগরোছ্যান নির্মাণ 

করাই হইল ইহার প্রধান কার্য । নিজম্ব জমি বিক্রী করিয়! ইহ1 অর্থ সংগ্রহ করে। 

বাড়ী ভাড়া বাবদও কিছু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়! ইহা ছাড়া কলিকাতা 

কর্পোরেশন এই প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থ সাহায্য করে । 

কলিকাতা বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান (05100687010 70050) 2 কলিকাতা, 

বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি বৃহৎ বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি 

করিয়া বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠন কর হয় । কলিকাত। বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন 

বণিক সভা, কলিকাতা কর্পোরেশন, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি, রাজ্য সরকার এবং 

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। বন্দর রক্ষা কর] ছাড়াও ইহ1 মাল 
গুদাম, জেটি প্রভৃতি নির্মাণ করে, জাহাজগুলিকে পথ দেখায় এবং নদী পারাপারের 

বন্দোবস্ত করিয়া থাকে । বন্দরাগত জাহাজগুলির উপর শুক্ক ধার্য করিয়া এবং গুদাম 

ভাভ1 দিয়াও ইহ1 অর্থ সংগ্রহ করে । 

॥ সারাংশ ॥ 

স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি-স্বাধীনত1 রক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় । স্থানীয় 

সমন্তাগুলির সমাধানের ভার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত । 
ভারতের নিজন্ব স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে ধ্বংস প্রাঞ্ধ হয় এবং তৎস্থলে 

পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবর্তন কর] হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের নিজন্ব 
প্রতিষ্ঠান গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠনের আয়োজন কর! হইতেছে । 

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা গ্রাম্য ও পৌর এই ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। 

গ্রাম্য-স্বায়ত শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় ইউনিয়ন বোর্ড, লোকালবোর্ড, এবং জেলা- 
বোর্ডের মাধ্যমে । ইউনিয়ন বোর্ডগুলির স্থলে সর্বত্র গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ গঠন কর! 

হইতেছে এবং বনুস্থানে লোকালবোর্ডের বিলোপসাধন কর! হইয়াছে । 



ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা ২৬৯ 

গ্রামাঞ্চলে রান্ডাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, পানীয় জলের সরবরাহ, জনন্বাস্থ্য রক্ষার 
আয়োজন, মহামারী নিবারণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্য এইসব প্রতিষ্ঠান সম্পাদন 
করিয়! থাকে । ইউনিয়নবোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস চৌকিদারী কর এবং 
রোডসেস। 

পৌর স্থায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বলিতে প্রধানতঃ মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরে- 
শনকে বুঝায়। প্রত্যেকটি সহরে একটি করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ৯ হইতে 
৩০ জন সভ্য লইয়া ইহ] গঠিত হয় । সহরের রাস্তাঘাট নির্যাণ, রাস্তায় আলোদানের 
ব্যবস্থা, পানীয় জলের সরবরাহ, ময়লা-নিফাশন, হাসপাতাল স্থাপন, মহামারী 

প্রতিরোধের বন্দোবস্ত ইত্যাদি নানাবিধ কার্য মিউনিসিপ্যালিটি সম্পাদন করিয়! 
থাকে। বাড়ী ও জমির উপর কর, বৃত্তি ও পেশার উপর কর ইত্যাদি হইতে 
মিউনিনিপযালিটির আয় হইয়া থাকে । 

উপবি-উক্ত কার্ধাদি সম্পাদনের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় নগরে 
যে সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহাদিগকে বল। হয় কর্পোরেশন । কলিকাতা কর্পোরেশন 

৮৬ জন সদশ্য লইয়া গণিত, তন্মধ্যে ৮* জন কাউদ্দিলার, ৫ জন অন্ডারম্যান এবং 
বাকী একজন হইলেন কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি । 

সদস্যগণ একজন মেয়র এবং একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন । রাজ্যসরকার 

কর্তৃক নিযুক্ত একজন কমিশনার ইহার প্রধান কর্মকর্ত। | 

কর্পোরেশন বাড়ী ও জমির উপর, বৃত্তি ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য করিয়৷ থাকে । 

ইহ! ছাড়া বাজার প্রভৃতি হইতেও ইহার কিছু আয় হয়। 

অন্যান্য পৌর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেনানিবাস সঙ্ঘ, বন্দর-রক্ষক সংস্থা এবং 

নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য । কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক 

প্রতিষ্ঠান নগরীর উন্নতি বিধানের জন্য বন্তী অঞ্চলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বাস্থ্যকর 

স্থান গড়িয়া! তোলে, প্রশস্ত রাস্তা! নির্মাপ করে এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা, উদ্যান ইত্যাদি 
গঠন করিয়। থাকে । |] 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 

17109800009 8109 ৪5৪6918 ০0£ ড1115£9 9911-005977)17920 6 10 1097089%], 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য স্বার়ত্ত শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর । [ পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৭ এ 

9, 3159 ৪10 1099 ০£ 01082 9911 9০0591101770126 18 ০55 8920251. 

পশ্চিমবঙ্গের পৌর দ্বায়ত শাসন সন্বদ্ধে যাহা! জান লিখ। [ পৃষ্ঠা ২৫৭-২৬০ ]; 



২৬২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ পরিচয় 

9, 478897119 6108 ০০200816800, 10100110208 9200 ৪০07:088 01 2950206 ০01 101802106 

1305:05, 

জেল! বোর্ডসমুক্র গঠন, কার্ধাদি এবং আয়ের উৎস বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠা! ২৫৬-২৫৭ ] 

4. 109807109 ঠ1১8 ০0000083610) 02)0961908 200. 900:098 ০0£ ₹992309 01 7 0100309116163, 

মিউনিদিপ্যালিটি সমূহ্র গঠন, কার্ধাবলী এবং আয়ের উৎস বর্ণনা 'কর। [পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮] 

ত..708898£799 %6. 907000081810105 18009510208 &00 ৪07:989 ০01 1659039 ০£ 006 0810066৪ 

000:1007:811010. 

কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন, কাধানদ এবং আয়ের উৎস বর্ণনা কর । | পৃষ্ঠা ২৫৮-২৫৯ ] 

6. ৬৮019 00698 ০0: (&) 0819068 1000:05902677% 10096 (৮) 081006৮০02৮ 

শুাা8, 

কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাত। বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যাহ! 

জান লিখ । [ পৃষ্ঠা ২৬০ ] 

ছ্াত্রংগ অধ্যায় 

ভারতে নাগরিক জীবনের সমস্ত 
(08৮0 7১010167075 01 হা)022,) 

ইংরাজ ভারত ছাড়িয়াছে, পশ্চাতে রাথিয়! গিয়াছে তাহার নির্মম শোষণের 

স্বতিচিহ- দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও ব্যাধি। ভারত আজ স্বাধীন, কিন্ত হৃতসর্বন্ব ৷ 

ভারতের গ্রাম ও নগর- সর্বস্ব নাগরিক জীবন নানাবিধ সমস্যার ভারে জর্জরিত । 

পল্লী পুঅর্গ ঠনের সমন্যা (0:09চ5]15া0 ০0৫6 [0181 16500175000561012 ) 2 

ভারত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু ভারতের গ্রাম্যজীবন অতিশয় দুর্দশ1- 

গ্রস্ত । গ্রাম্য জীবনের মানোন্নয়নই হইল ভারতের 
প্রধানতম সমস্তা । গ্রামবাসীগণ সাধারণতঃ কৃষিজীবি। 

কিন্তু ভারতে কৃষির ব্যবস্থা, তথা কৃষকের অবস্থা! অত্যন্ত শোচনীয় । দারিদ্্যে কষিক- 

কুলের চিরন্তন অভিশাপ ; ব্যাধি তাহাদের নিত্য সহচর; অশিক্ষা এবং কুসংস্কার 

তাহাদের মজ্জাগত | জীর্ণ কুটির তাহাদের আবাসস্থল । 

সমাজোক্সয়ন পরিকল্পনা ( 091970017165 10510192067 [20০35০68 ) 2 

পল্লী ভারতের দুর্শশী! মোচনের জন্য সম্প্রতি যে সর্বাত্মক কর্মযজ্ঞের অয়োজন করা 

গ্রাম্য জীবনের প্রধান সমস্যা! । 



ভারতে নাগরিক জীবনের সমস্যা ২৬৩ 

হইয়াছে, তাহা সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা নামে অভিহিত। পূর্বে সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগ বিচ্ছিন্রভাবে গ্রামাঞ্চলের অস্থবিধাগুলি দূর করিবার 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার 
শ্বর্ধপ। চেষ্টা করিত। তাহাদের কার্ধক্রমের মধ্যে কোনরূপ 

সামপ্তন্য ছিল ন1। এইরূপ বিক্ষিপ্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইতে 

বাধ্য। বস্ততঃ গ্রামোন্নয়ন একটি সামগ্রিক সমস্যা । স্ুসংবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই 
ইহার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর! সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা এই দ্রিক দিয় গ্রাম্য 
জীবনের সািক উন্নতিবিধানের প্রথম সার্থক প্রয়াস। 

এই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলি হইতেছে £ (১) ভূমি সংস্কার, সেচ 

ব্যবস্থা, সমবায় কৃষি পদ্ধতি ইত্যার্দির মাধ্যমে খাগ্যোৎ্পাদন বুদ্ধি; (২) কুটিরশিল্পের 

পুনর্গঠন; (৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্ততি সাধন ; 

(৪) বেকার সমস্যার সমাধানঠ (৫) প্রাথমিক শিক্ষা 

বিস্তার ১ (৬) স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন; (৭) বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠ। এবং 

বিশুদ্ধ আযোদ-প্রমোদের আয়োজন এবং ৮৮) স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্মাণ। 

সমাজোন্রয়নমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৯৫২ সালের ২র] অক্টোবর তারিখে । 
সমগ্র পল্ী ভারতকে অদূর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনার অধীনে আনা সম্ভব হইবে বলিয়া 

আশা প্রকাশ কর হইয়াছে । এক একটি পরিকল্পন। 

অঞ্চল € চ:০15০6) 4১15৪.) তিন শত গ্রাম, দুই লক্ষ 

লোক এবং দেড় লক্ষ একর জমি লইয়! গঠিত। ইহার বিস্তৃতি আনুমানিক পাচ শত 

বর্গ মাইল। প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চল তিনটি উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত । প্রতিটি ব্লকে 

আছে ১০০ গ্রাম এবং প্রায় ৬৬ হাজার লোক । এক একটি ব্লক আবার পাচটি অংশে 

€ 8:10) বিভক্ত । প্রতিটি অংশে আছে ১৫ হইতে ২৫টি গ্রাম । এই সব গ্রামের 

মান্বকে সহযোগিতা এবং স্বাবলম্বন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন 

অংশে একজন করিয়। গ্রামসেবক নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক ব্লকের ভার একজন 

উন্নয়ন অফিসারের € 8. 13. 0.) উপর অর্পণ করা হয়। প্রতিটি পরিকল্পনা অঞ্চল 
'একজন কার্ধ-নির্বাহকের ( চ১:০1০০ :%6০001%5 ০98০61 ) অধীন । 

সমাজোয়ন্নন পরিকল্পনার মূল নীতি ছুইটি-__-সহযোগিতা এবং স্বাবলন্থিত। | পল্লী 
পুনর্গঠনের প্রথম শর্ত, পললীবাসীগণের পারস্পরিক সহযোগিতা । এই কারণে উক্ত 

পরিকল্পনায় গ্রাম-্পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা এবং সমবায় ব্যবস্থার 

উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ 

সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ন] করিয়্! পল্লীবাসীগণ নিজেদের উদ্নতির জন্য উদ্যোগী 

কইবে। কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় পলীর প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যায় ন1। 

ৰ্নক্ষ্য 

সাংগঠনিক দিক 

যুলনীতি 



২৬৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

ইহার জন্য প্রয়োজন পল্লীর মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা । গ্রাম্যজীবনে তাশা- 

উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে না পারিলে কোনরূপ গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক হইতে 
পারে না। 

জাভীয় অন্প্রসারণ কার €( 90101791] 66151096151 ) 2 দ্বিতীয় 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রথম পর্বে সমাজ উন্নয়নের পূর্ববর্তী পর্যায় ছিল জাতীয় 

সম্প্রপারণ। ইহাকে সমাজোনয়নের প্রস্তুতি ক্ষেত্ররূপে অভিহিত কর] হইত । অর্থাৎ 

উন্নয়নমূলক প্রাথমিক কাধ সুরু হইত সম্প্রসারণ ব্লকের মাধ্যমে । তত্পরে সমাজ 
উন্নয়ন ব্লকের উপর দায়িত্বভার অর্পণ কর] হইত । কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ বা স্তর- 

বিশ্তাস অযৌক্তিক বিবেচিত হওযাঁয় ১৯৫৮ সালের নৃতন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন। 
অনুযায়ী ইহা রদ কর! হইয়াছে । 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে সমাজ উন্নয়ন বাবদ ৯০ কোটি টাকা বরাদ্ 

হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে আন্তরমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা 

হইরাছে ২০০ কোটি টাকা । সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার 
্ ৪ কাধ আরম্ভ হইবার ঠিক সাত বৎসরের মধ্যে (১৯৫২ 

সালের ২র1 অক্টোবর হইতৈ ১৯৫৯ সালের ২র! অক্টোবর ) 

সমগ্র পলী জনসংখ্যার শতকরা ৬১ ভাগের মত লোক এই পরিকল্পনার অন্তভু-ক্ত 

হইয়াছে । ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে সমগ্র পল্লী ভারতকে সমাজ লন্নয়ন 

পরিকল্পনার আওতায় আনয়ন করিবার কথা ছিল । কিন্তু ১৯৫৮ সালের এপ্রিল 

মাসে যে নৃতন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষিত হয়, তদন্তবায়ী এই লক্ষ্য আরও 

ক বছর পিছাইয়া দেওয়। হইরাছে। 

অনগ্রসর পলী-ভারতের পুনর্গঠনে এই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম । ইহার 

রূপদান সমাপ্ত হইলে পলীজীবন পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 
টার কার জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজোননন ব্লকগুলি আশানুরূপ 

মূল্য বিচার । সফলতা৷ অর্জন করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের 
কর্মগ্রচেষ্টা পলীর অগ্রগতির পথ সুগম করিয়াছে । 

প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠন সংক্রান্ত যে সব ত্রুটি ছিল, তাহ! ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে । 

গ্রামবাসীগণ এই পরিকল্পনার আহবানে সাড] দিয়াছে । তাহার] অক্ৃুপণভাবে অর্থ 

ও শ্রম দান করিয়! এই পরিকল্পনার বূপায়নে সম্ায়ত1 করিতেছে । 

নগর জীবনের সমত্তা (:০16095 0£ 01 116) 2 আমাদের দেশের 

নগরগুলিকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠন করা হয় নাই। গ্রামাঞ্চল হইতে 

দলে দলে মানুষ জীবিকার অন্বেষণে আসপিয়! এখানে ভিড় জমাইয়াছে । শহরের, 



ভারতে নাগরিক জীবনের সমস্যা ২৬৫ 

জীবনযাত্রার সহিভ তাহার! পরিচিত নহে । ফলে নানাবিধ সমস্যা পৌরজীবনকে 
ভারাক্রান্ত করিয় তুলিতেছে। 

নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক হওয়ায় বাসস্থান সমস্তা তীব্রতর হইয়া 

উঠিরাছে। যে পরিমাণে জনসমাগম হইতেছে, নৃতন 
বাড়ী সে হারে নিমিত হইতেছে না। বাসোপযোগী 

জমির অপ্রতুলতাহেতু নৃতন গৃহ নির্ধাণের সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ । 

বাসস্থান সমস্যা 

নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে নগরগুলি আপন খেয়ালে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যথেচ্ছ 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । তাই গগনচুম্বী অট্রালিকার পার্থ্ে গড়িয়া উঠিয়াছে 

অসংখ্য অস্বাস্থ্যকর, কর্য বস্তী। বস্তী অঞ্চলের বিষাক্ত 

নিঃশ্বাস সারা নগরের আবহাওয়াকে আবিল করিয়। 

তুলিতেছে। তাঁই বস্তী উচ্ছেদের সমস্যা নগরজীবনেব অন্থতম প্রধান সমস্তা । 

পুরাতন নগরগুলিতে এই সমস্যার সমাধান সময়সাপেক্ষ । কিন্ত নৃতন যে সব শিল্প- 

নগরীর সম্প্রতি পান্তন হইতেছে, প্রথম হইতে সঙ্জাগ দৃষ্টি রাখিলে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি 
অনুযায়ী সেগুলির উন্নয়ন পচেষ্টা পরিচালিত ভইলে, উপরি-উত্ত সমন্যা এডান সম্ভব 

হইবে। বস্তী উচ্ছেদের ব্যাপারে নগরোম্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচেষ্টা 
প্রশংসনীয। কিন্তু তাহাদের অর্থ সামর্থ্য সীমাবদ্ধ হওয়ার দরুণ এ বিষয়ে আশানুরূপ 

ফল পাওয়া যাইতেছে না। জনবহুল নগরসমূহে প্রয়োজনাস্থরূপ পানীধ জল সরবরাহ 
কর] ভয় না; সেখানকার স্বস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাও ক্রুটিপূর্ণ | 

বন্দ উচ্ছেদের সমস্যা 

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান সমস্তা অর্থের । পধাপ্ত আয়ের অভাবে নাগরিক 

জীবনের ব্খ স্বাচ্ছন্দ্যবিধান তাহাদের সাধ্যাতীত। আবার 

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের পৌর €তিষ্ঠানগুলি রাজ- 

নীতির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । রাজনৈতিক দলাদলি এবং অসাধুতা পৌর 
প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তিকে নিঃশেধষিত করিতেছে । এই অবাঞ্থিত পরিস্থিতির আশু 

প্রতিকার কাম্য । 

অন্যন্য সমহ্যা 

অপর একটি সমন্তা সম্প্রতি নগরের শ্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্ষস্ত করিতেছে । 

ইহ1 হইল কর্জ-সংস্থানের সমস্তা। বেকার সমস্যার সমাধান অবশ্যই সময়সাপেক্ষ | 

খাছ, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সংক্রাম্ত সমন্য] (10910127095 ০0£ 7900, [76810] 

৪190 770993108 ) £ নগর ও গ্রাম নিবিশেষে ভারতের নাগরিক জীবনের সম্মুখে 

তিনটি প্রধান সমন্ত্া রহিয়াছে, যথা__খাগ্ সমস্যা) স্বাস্থ্য সমন্যা এবং বাসস্থান সমস্যা | 

এই সমন্তাগুলি সম্বন্ধে নিয়ে আলোচন। কর! হইতেছে। 



২৬৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ম পরিচয় 

খাসা সমন্যা (5০০০৭ 7:01912100 )£ যে দেশের শতকরা ৭* ভাগ লোক 

চারেরীস কষিজীবি, সে দেশে খাছ্যের ঘাটতি অবিশ্বান্ত ঘটন] 1 

কিন্ত ইহাই ভারতের বিধিলিপি। ব্রহ্মদেশ যখন ভারত 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়, তখন হইতেই এই সমস্যার স্থত্রপাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্দধ এই 
সমস্তাকে তীব্রতর করিয়া তুলে । ইহার পর দেশ বিভাগের ফলে খাদ্য সংকট 

ভয়াবহ কপ ধারণ করে। 

ভারতের উৎপাদিত থাছ্যশন্তের পরিমাণ ভারতের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে । 

যে হারে দেশের জনসংখ্য! বৃদ্ধি পাইতেছে, খাছ্শস্তের 
উত্পাদন সেই হারে বাড়িতেছে না । ঘাটতি পূরণের জন্য 

প্রতি বৎসর ভারতকে বিদেশ হইতে খাগ্যশন্য আমদানী 

করিতে হয়। 

১৯৪৭ হইতে ১৯৫২-_এই পাচ বৎসরে মোট খাছ্য আমদানীর পরিমাণ হইলে 

১ কোটি ৯০ লক্ষ টন। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৭৮ হাজার টন 

এবং ৩ লক্ষ ৭ হাজার টন খাছ্যশন্ত বিদেশ হইতে আমদানী কর] হয়। 

ভারতের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচন1 করিয়া মেহেতা কমিটি আগামী 

কয়েক বৎসরের জন্য নিয়মিতভাবে খাছ্যশস্ট আমদানীর জন্য হ্পারিশ করিয়াছেন । 

প্রতিদিন ভারতীয়গণ গড়ে যে খাছ গ্রহণ করে, তাহা পরিমাণ ও পু্টকারিতা৷ 
উভয় দিক হইতেই অপর্যাপ্ত । 101. 4১510050 এর 

মতে স্বাস্থ্য রক্ষাথে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের প্রাত্যহিক প্রয়োজন 

২৪৭০ হইতে ৩০০০ ক্যালোরি মূল্যের খাছ্া। কিন্তু ভারতে ইহা গড়পড়তা ১৭৫০ 

ক্যালোরির অধিক নহে । ইহা ছাডা সাধারণ ভারতীয় খান্যে অত্যাবশ্কীয় খা্প্রাণ, 
প্রোটিন এবং ন্েহজাতীয় পদার্থের একাস্ত অভাব । 

পরিকল্পনাকালে ভারতে খাছ্যশস্তের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে । ১৯৫৬-৫৭১, 
১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে খাচ্যোৎ্পাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২০, ৬৮৭ 

এবং ৭৩০ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালেই পূর্ববর্তী 

উস ডা ্  বৎসরগুলির তুলনায় সর্বাধিক উৎপাদন হইয়াছিল । 

১৯৫৯-৬০ সালের উত্পাদন তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে । 

খাগ্োৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া! সত্বেও খাছ্যশশ্তের মুল্য হ্রাস পায় নাই। উপরস্ত খাছ্শস্থয. 

ক্রমশঃ দুমূ'ল্য এবং দুশ্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ১৯৩৯ সালের দামস্তরের স্ুচকসংখ্যা' 
১০ ধরিলে, ইহা ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে যথাক্রমে ৩১৩৯ এবং ৪১১৬ 

হইয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে ইহ! আরও বৃদ্ধি পায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাছ: 

খান্তণত্ত আমদানীর 

পরিমাণ বৃন্ধি। 

খান্ডে পুষ্টিকারিতার অভাব 
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প্রয়োজন যে হারে বাড়িতেছে, উৎপাদন সেই হারে বাড়িতেছে না । থাস্যসামগ্রীর 
চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এই সমতার অভাবই খাগ্সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির 
প্রধানতম কারণ। 

১৯৫৭ সালের জুন মাসে ভারত সরকার শ্রীঅশোক মেহেতার সভাপতিত্বে একটি 
খগ্যেশস্য অনুসন্ধান কমিটি ( চা০০৭ (37915 [51006115 

১১1০1 (09123001665 ) গঠন করেন । উক্ত কমিটির মতে জন- 

সংখ্যা, আঘধিক আয়, খাগ্ভ গ্রহণের পরিমাণ এবং খাদ্য 
ব্যবসায়ীগণের মজুত রাখিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য বুদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু খাছ্যোৎপাদন 
বৃদ্ধি তদম্করূপ হয় নাই। এই অসামঞ্তন্তই খাগ্যশশ্তের মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ। 

মেহাতা কমিটি খা্চশস্তের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেস্তে একটি মুল্য স্থিরকরণ বোর্ড 
(7১0105 565111520101) 7০082:0 ) এবং খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণাদগ্ুরের অধীনে একটি 
খাদ্য স্থিতিকরণ বোর্ড (৮০০৭ 81125 96521159005 8০214. ) গঠনের সুপারিশ 
করিয়াছেন। শেষোক্ত সংস্থা খাচ্শশ্ত মজুত রাথিবে এবং খাস্ছমৃল্য বৃদ্ধি পাইলে 
মজুত খাদ্য বাজারে বিক্রয় করিবে এবং মূল্য হ্রাস পাইলে মজুত খাগ্ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিবে । কমিটি খাদ্যশস্তের উপর সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ পুনঃগ্রবর্তনের বিরুদ্ধে 
অভিমত ব্যক্ত করিলেও দুঃস্থ এলাকাগুলির জন্য এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীতা। 
ত্বীকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও কমিটি জনগণের খা্য-স্বভাব পরিবর্তনের এবং 
জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । 

খাছ্যশস্তের মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে সরকার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । 

অত্যধিক মুনাফা অর্জন এবং ফাটকাবাজী রোধ করিবার 
35 রোধকল্পে জন্য খাগ্ ব্যবসায়ীগণকে লাইসেন্স দানের ব্যবস্থা কর। 

হইয়াছে ; খাদ্যশস্য মজুত রাখিবার এবং ছুঃস্থ এলাকাগুলির 
দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত কর] হইয়াছে এবং উচিৎ মূল্যে খাছ সরবরাহের 
জন্য বিভিন্ন স্থানে ন্যায্য মূল্যের দোকান ( ঢু 1155 915065 ) খোলা হইয়াছে । 

খাগ্যোৎ্পাদন বৃদ্ধির জন্য মেহাতা কমিটি নিন্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী £ 
(১) বৃহৎ সেচ প্রতিষ্ঠানগুলির সম্যক সত্যবহার ; 

2058558 (২) ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থ] গ্রহণ ; (৩) উন্নততর বীজ ও 

সার সরবরাহ এবং (৪) খাগ্যোত্পাদন বুদ্ধিকে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য 
হিসাবে স্থির কর] । 

বর্তমানে আমাদের দেশে ৭৪০ লক্ষ টনের মত খাছ্যশন্ উৎপাদিত হ্য়। কিন্তু 

হিসাব অনুযায়ী দিতীয় পরিকল্পনার শেষে খাছ্যশস্তের চাহিদ1 হইবে আনুমানিক ৭৯০ 



২৬৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাক্ পরিচয় 

লক্ষ টন। অথচ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই ঘাটতি পুরণের উপযোগী উৎপাদন 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্দূরপরাহত। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় খাছ্যশশ্য উৎপাদনের 
লক্ষ্য স্থির হইয়াছে আন্কমানিক ১০ই কোটি টন। উক্ত সময়ের মধ্যে চাহিদাও বহুল 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । তবে আশা করা যায় তৃতীয় পরিকল্পনা! অস্তে ভারত খাছ্য 

বিষয়ে ত্বাবলম্বী হইবে । 

খানা জমত্যা। (75910) 0:০91500 ) 2 দেহ ও মনের সুস্থ বিকাশই হইল 

স্বাস্থ্য । কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ । বস্ততঃ স্বাস্থ্যবান জনসমষ্টিই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা 

মূল্যবান মূলধন | এই দিক দিয় বিবেচন! করিলে ভারত 
যথার্থই দরিদ্র রাষ্ট্র। পুষ্টিকর খাছ, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, 

নিল পানীয় জল, চিকিৎসাদির স্থবিধা এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য সম্পক্চিত জ্ঞানের 

অভাবে ভারতে জনন্বাস্থ্যের মান হতাশাব্যগ্তক। ভারতীয়দের গড আযুক্কাল হইল 
৩২ বৎসর । শিশুমৃত্যু এবং সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর হার এখানে সর্বাধিক | 

নিয়লিখিত খতিয়ান হইতে ১৯৪৭ সালের পর ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের পরিচয় 

পাওয়া যার £ 

ভাবতে জনম্বাস্থ্যের অবস্থা । 

১৯৪৭ ১৯৫৬ ১৯৫৭ ১৯৫৮ 

প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ১৯৭ ৯-৮ ১১ ৮৮ 

শিশু মৃত্যু (হাজার কর) ১৪৬ ১০৮ পু ২ 

বিভিন্ন রোগে প্রতি হাজারে 

মৃত্যুর হার £ 

(ক) জ্বর ১০*৮ ৪*৮ ৪ ৮ ৩৬. 

€খ)ট বসন্ত ০১ ০০৬ ০"১৬ ০,৩১৯ 

(গ) প্রেগ ০৩ ০০ ০ "৩ ০+০ 

(ঘ) কলের! ০-৪ ০*৩৬ ০:১৬ হি 

জনন্বাস্থ্য প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের বিষয়, কিন্তু পরিকল্পনাকালে কতগুলি 

কাধক্রম যেমন ম্যালেরিয়া নিবারণ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ, জল সরবরাহ, সংক্রামক ব্যাধি 

নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কেন্দ্র কর্তৃক পরিকল্পিত এবং কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হইয়। থাকে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ কর হইয়।ছে, 

তাহ] প্রধানতঃ প্রচলিত সেবাপসমূভ্রেই (চ5150108 567৮1055 ) সম্প্রসারণ । 

স্বাস্ছ্যোন্গয়নে সরকারী প্রচেষ্টা : জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন 
ভাগে বিভক্ত, যথা-€১) বিভিন্ন রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ, (২) পুষ্টিকর খাছ্য 
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সরবরাহ ও থাছ্যে ভেজাল নিবারণ; (৩) জল সরবরাহ ; (৪) স্থাস্থ্যবীমা এবং 
€৫) হাসপাতাল প্রভৃতির সংখ্যা! বৃদ্ধি। 

১৯৫৩ সালে গৃহীত জাতীয় ম্যালেরিয়! নিয়ন্ত্রণ কর্স্চচী ১৯৫৮ সালের ১ল! এপ্রিল 

হইতে জাতীয় ম্যালেরিয়া! উচ্ছেদে কম্মস্থচীতে বূপাস্তরিত 

রোগ বরের হা হইয়াছে । ১৯৬৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী পধ্যস্ত ২১৪১ 
কোটি লোককে ম্যালেৰিয়ার আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা 

দান করা হইয়াছে । যক্ক্ারোগ নিবারণকল্পে বিশ্বন্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় 

ব্যাপকভাবে বি. সি. জি. টীক1 দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে । ভারতে 

য্মারোগীর সংখ্যা ২৫ লক্ষের মত এবং প্রতি বৎসর ৫ লক্ষের মত লোক এই রোগে 

মারা যায়। যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্য ক্ষস্সা হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস ইত্যাদির 

সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 

ফাইলেরিয়', কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণের বিপুল আয়োজন সরু হইয়াছে । 

পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে পরামর্শদান কমিটি (ব00010100. 4১৭:515019 000909100656) 

স্থপারিশ করিয়াছেন যে জনসংখ্যার হুর্বল অংশকে রক্ষ। 

টি করিতে হইবে, এবং পুষ্টিকারিতার অভাবজনিত ব্যাধি 
কর থাছ্চ সরবরাহ ও রি 

রে নিবারণ ॥ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হ্ইবে। 

পুটিকর খাছের যথোপযুক্ত সরবরাহ করা! বতমান 

পরিস্থিতিতে সম্ভব নহে । ইহা সামগ্রিক উন্নয়নের উপর নিভরশীল। তবে সরকার 

সাময়িক ব্যবস্থা কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে, যেমন স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীর্দিগকে 

দুগ্ধ প্রভৃতি সারবান খাগ্য সরবরাহ কর1। 

খাছ্যে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্তে ১৯৫৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। 

ইহার দ্বার] ভেজাল খাদ্য প্রপ্তত, আমদানী ও বিক্রয়ের উপর নিধেধাজ্ঞা প্রচার কর] 

হয়। কিন্তু সরকার আজ পযন্ত এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারে নাই । 

প্রথম পরিকল্পনার প্রারস্তে শহরবাসীদের শতকর মাত্র ২৫ জন বিশুদ্ধ পানীয় 

জলের স্থবিধা ভোগ করিত ।' ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস 
ড় রঃ সরবরাহ. পথন্ত জল সরবরাহের জন্য শহরাঞ্চলে ২৭৫টি এবং পন্থী 

অঞ্চলে ২০৬টী পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে । 

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্ স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পন] গ্রহণ 
করা হইয়াছে । ইহার ফলে বর্তমানে ১৪ লক্ষ শ্রমিক ও 

রর হা কর্মচারী সুবিধাজনক শর্তে স্থচিকিৎসার সুযোগ ভোগ 
করেন । 

১৮ 



২৭০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

পরিকল্পনাকালে হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি 

(€) পাইয়াছে। ১৯৪৭ সালে হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর 
হাসপাভাল ও স্বান্থ্যকেন্্ মোট সংখ্যা ছিল ৩,৮২৫ | ১৯৫৭ সালের হিসাব অনুযায়ী 
8৪ হাসপাতাল প্রভৃতির সংখ্যা হইল ৯,৯৫৮ । 

ও নয়াদিললীতে প্রায় ৪ লক্ষ সরকারী কর্মচারী ও 'তাহাদের পরিবারবর্গের 

চিকিৎ্সাদ্ির জন্য সহায়ক স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনা ( 0০01000110109105 176551610 

961:5155 5০12102 ) গ্রহণ কর হইয়াছে । 

গ্রামাঞ্চলে প্রথম পরিকল্পনার অধীনে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকসমূহে ৭৪টা প্রাথমিক 
স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হ্ইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ২০০০ ্থাস্থ্যকেন্দ্র 
থোল। হইবে । এতঘ্যতীত সমাজোনয়ন ব্লকগুলিতে আহ্ছমানিক ১০০০ স্বাস্থ্যকেন্্ 

প্রতিষ্ঠা কর হইবে। গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়েরও ব্যবস্থা কর] হইয়াছে । 

(৬) ওষধপত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান 

বধপত্র উৎপাদন ও নিয়স্ত্রণ শিক্ষার বিস্তারের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে । 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৪০ 

কোটি টাকা । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যোন্রতি বাবদ ২৭৪ কোটি টাকা নির্ধারিত 

করা হইয়াছে । 

বাসস্থান সমল্যা। (070 0511)6 [01:0101917)5) £ ভারতে বাসস্থানের অবস্থা অতীব 

শোচনীয় । বাসস্থান বলিতে আমরা বুঝি মাথা গুজিবার ঠাই। অনেকের অনৃষ্টে 
তাহাও জুটে না । সহরাঞ্চলে এই সমস্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। শহর জীবনের 

অন্যতম অভিশাপ বস্তী অঞ্চলের কথা পূর্বেই আলোচনা 
করা হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের অব্যবস্থার কথা 

স্থবিদ্ধিত। সেখানে অধিকাংশ লোকই মাটিএ ঘরে বাস করে, সে ঘরও আবার 

পর্যাপ্ত পরিসর নহে । ইহা ছাড| পলীকুটিরে পানীয় জল, পায়খানা ইত্যাদির 

কোন ব্যবস্থাই নাই । এইরূপ অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ ব্যাধি বিস্তারে সহায়তা করে 

এবং গৃহবাসীর জীবনীশক্তিকে ক্ষীণতর করিয়1 তুলে । 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বাসস্থান উন্নয়নের কাধস্থচী গৃহীত হইয়াছে । প্রথম 
পরিকল্পনার অধীনে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিল্পাঞ্চলে গৃহ নির্মাণের কার্ষস্থচী 

গ্রহণ কর! হয় । ১৯৫১ সালে রোপন শিল্প শ্রমিক আইন 
8 অনুযায়ী রোপনশিল্পে নিযুক্ত সমুদয় শ্রমিকের জন্য বাস- 

স্থানের ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক । স্বল্পআয়বিশিষ্ট জন- 

সংখ্যার জন্য গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও সম্প্রতি প্রবর্তন কর। হইয়াছে। 

ভারতে বাসছানের দুরবন্থ! 



ভারতে নাগরিক জীবনের সমস্যা ২৭১ 

প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকর। ২১ ভাগ বাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য 

নির্দিষ্ট কর1 হইয়াছিল । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাসস্থান খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ 

১২০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ২৫ অংশ । গ্রামাঞ্চলে বাসস্থান 

উন্নয়নের কর্মস্চী সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তভূক্ত | 

॥সারাংশ ॥ 

ভারতে নাগরিক জীবন নিদারুণ ছূর্দশাগ্রস্ত । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাসমূহের 

মাধ্যমে এই হুর্দশা মোচনের প্রচেষ্টা কর হইতেছে। ' 

পল্লীপুনর্গ ঠন সমত্যা ৪ দীর্ঘদিনের উপেক্ষার ফলে গ্রামগুলি বাসের অধোগ্য 
' হইয়া! পড়ে । তথায় কৃষি ও কৃষক উভয়ের অবস্থাই শোচনীয় । দারিদ্র্য, অশিক্ষা, 

ব্যাধি, জীর্ণ বাসস্থান, ভগ্ন বাস্তা-ঘাট--এইগুলিই হইল ভারতীয় গ্রামসমূহের বৈশিষ্ট্য | 

বর্তমানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রাম জীবনের সামগ্রিক উন্নতি সাধনের 

চেষ্টা! চলিতেছে । 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 2 ১৯৫২ সালে এই পরিকল্পন। প্রথম গ্রহণ কর। হয় | 

ইহাই পল্লীপুনর্গঠনের প্রথম সার্থক প্ররাস। পলীবাসীগণের মধ্যে সহযোগিতার 

মনোভাব গড়িয়া তোল। এবং তাহাদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়াই হইল এই 

পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য । সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়লিখিত উদ্দেশ্য সাধনে 

নিয়োজিত £ 

(১) খাগ্যোত্পাদন বৃদ্ধি, (২) কুটির শিল্পের প্রসার, (৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার 

উন্নতিসাধন, €৪) বেকার সমস্যার সমাধান; €৫) প্রাথমিক শিক্ষার বিজ্ঞার ; (৬) 

ত্বাস্থ্যোন্নতি বিধান এবং (৭) বাসস্থানের উন্নয়ন । 

১৯৬২ সালের মধ্যে সমগ্র পলীভারত এই পরিকল্পনার অন্তর্গত হইবে । জাতীয় 

সম্প্রসারণ এবং সমাজোন্য়ন ব্রকগুলি আশানুরূপ সফলতা অর্জন করিতে না পারিলেও 

ইহাদের উপযোগিতা অস্বীকার কর। যায় না । রঃ 

নগর জীবনের লনন্যা £ আমাদের দেশের শহর ও নগরগুলি অপরিকল্পিত 
ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অগণিত মানুষ কমসংস্থানের আশায় নগরাঞ্চলে বসতি 

স্থাপন করিয়াছে । ইহার ফলে একদিকে বাসস্থানের অভাব তীব্রতর হইয়। উঠিয়াছে, 

অপরদিকে বস্ভীর কদর্ধতা সমগ্র নগরজীবনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকে বিকৃত করিতেছে । 

নগরোন্রতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে এইসব সমস্যা সমাধানের এবং পরি- 
কল্পিত পদ্ধতিতে নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে । পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান 



২৭২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

অভাব অর্থের, অনেক ক্ষেত্রে সততারও । পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনীতির বাহিরে 

রাখাই বাঞ্চনীয় । 

গ্রাম ও নগর নিবিশেষে ভারতের নাগরিক জীবন তিনটি সাধারণ সমস্যার 

সম্মখীন। 

খান সমন্য। £ কবিপ্রধান ভারত অনৃষ্টের পরিহাসে খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত। 
,পরিকল্পনাকালে ভারতে খাছযশস্তের উত্পাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও, বিদেশ হইতে খাদ্য 

আমদানী আজও বন্ধ হয় নাই এবং খাগ্যশস্তের মুল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যে 
হারে জনসংখ্যা এবং খাছ্যের চাহিদা বাঁডিতেছে, খাছ্যোৎ্পাদন ঠিক সেই হারে 

বাড়িতেছে না, খাদ্যের যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আশা 

স্থদূরপরাহত । 

স্বাস্থ্য সমহ্যা। ও স্বাস্থ্য সম্পদের দিক দিয়া বিবেচন1 করিলে ভারতের স্থান অতি 

নিষ্নে। ভারতবাসীর গড় আয়ু ৩২ বৎসর । মৃত্যুর হার এখানে সবাধিক; 

সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপও ভরাবহ। স্বাস্থ্য সমত্যার সমাধান কল্পে নিম্নলিখিত 

ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে । 

(১) বিভিন্ন রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ; €২) পুষ্টিকর খাছ্য সরবরাহ ও খান্ছে 

ভেজাল নিবারণ; (৩) বিশ্রদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ; (৪) স্থাস্থ্যবীমা পরিকল্পন1 ; 

€৫) হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতির সংখ্য। বৃদ্ধি; (৬) চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসার 
এবং (৭) ওধষপ-পত্রার্দির উৎপাদন ও তৎসম্পর্কে গবেষণা । 

বাসস্থান সমন্যা ৪ ভারতের নগরগুলিতে বাসগৃহের অভাব এবং গ্রামগুলিতে 

বাসস্থানের অব্যবস্থার কথ! স্বির্িত। গ্রামাঞ্চলে সমাজোননয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 

বাসস্থানের স্বব্যবস্থা করা হইতেছে । নগবাঞ্চলে নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠানপমুহ 

এই কার্ষে ব্যাপৃত। তাহা ছাড়া শিল্পাঞ্চলে সরকারী সাহায্যে গুহ নির্নাণ এবং 

স্বল্প আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহ নির্ধাণের পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করিয়াছে । 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 
£. আত 0৬ট 559 509 0000108] 01৮5 0:910197009 ?0 10918 7 908699% ৪0109%019 1670060198, 

ভারতের নগর-আঅবনের প্রধান সমশ্তা কি? যখোপধুক্ত প্রতিকারের নিরেশ দাও । 
[ পৃষ্ঠা ২৬৪-২৬৫ এবং ২৬৬---৯ ] 

১, 19880£199 618 0280182610205 217005 200. 20101958109768 0£ 00700227171 196%9100- 

29706 7:039065 270 10019, 

তারতে সমাজে উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠন, উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা বর্ণনা কর । 
[ পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৪ ] 



ভারতে নাগরিক জীবনের সমস্ত ২৭৩ 

হ)9৪০7109 6209 00911) 0110 7১209018105 ৮:10019. 51095 81908 11859 6910 6৪]শো) (০ 

90158 610.9100. ? 

ভারতে নাগবিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলি বর্ণনা কর | সমস্তাসমূহের সমাধান কল্পেকি কি 

ব্যবস্থা গ্রহণ কর হইয়াছে ? [ পৃষ্ঠা ৯৭১-২৭২ (সারাংশ )] 

(৮150 277 00020755101 6006 2006855079- ৮8190 1) 1006 0097) গে 2 ৪0100 109 

1)7010191709 01 06511078200 130058108, 

স্বাস্থ্য এবং বানস্থান সমশ্যার সমাধানের জন্য সরকাব যে সব ব্যবস্থা অব্লধন কবিয়াছে, 

সেগুলির মূল্যবিচাব কর। [ পৃ্ঠা ২৬৮-১৭১] 

৬৬710 ৮৮ 510080 953৮ ০2 0৮০ 70০09707016 01 [0019 

ভারতেব খাছা সমস্যার উপব একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ বচনা কব। [ পৃষ্ঠা ২৬৬-২৬৮ ] 



পা্রিশ্িষ্ট 

শাসনতন্ত্র 

(00175165610) 

ব্যক্তিজীবন যেরূপ কতগুলি সরকার-ন্থ্ নিয়মের কানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, 

সরকার বা শাসন ব্যবস্থাও সেইরূপ কতগুলি মৌলিক নীতি ও অন্ুশাসনের ভিত্তিতে 

পরিচালিত হইয়া থাকে । এই সব নীতি ও অন্রশাসনকে 

সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান (০919501650107) 

বলিয়া! অভিহিত করা হয়। সরকারের সংগঠন এবং কর্শ-পদ্ধতি, শাসক শাসিতের 

মধ্যে সম্পর্ক, নাগরিকের অধিক।র ও কর্তব্য-ইত্যার্দি বিষয় সংবিধানের দ্বারাই 

নির্ধারিত হয় । 

শাসনতস্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য 

শাসনতন্ষের শ্রেলীবিভ্ঞাগ 2 (01955850901015 0: 00155610061019) £ 

শাসনতন্ত্রকে সাধারণতঃ লিখিত (71166577) এবং অলিখিত (015ড571665) এই 
দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর হয়। যেদেশের শাসন ব্যবস্থার মূল নীতিগুলি একটি 

নিদিষ্ট দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে, সে দেশের শাসনতম্ত্রকে 

বল। হয় লিখিত, অর্থাৎ লিখিত অর্থে সংবিধান বলিতে 

একটি নির্দিষ্ট দলিলকে বুঝাইয়া থাকে । ভারত এবং মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান 
লিখিত । অপরপক্ষে, যে দেশের শাসন ব্যবস্থা কোন একটি নিদিষ্ট দলিলের নির্দেশে 

পরিচালিত নী হইয়া], প্রথা, রীতিনীতি ও লোকাচারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, 

সে দেশের সংবিধানকে অলিখিত আখ্য। দেওয়। হয় । একমাত্র ইংলগ্ডের সংবিধানই 

অলিখিত, ভারত ব1 নাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণপরিষদের দ্বার! পূর্ব পরিকল্পনা অন্যায়ী 

ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থার মৌলিক নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হয় নাই | 

সংবিধানের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে । এমন কোন সংবিধান 
নাই, যাহাতে শাসন সম্পঞ্ষিত সব কিছু নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; সম্পূর্ণভাবে 
অলিখিত শাসনতন্ত্রও বিরল । মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও, 

তাহ। অগণিত প্রথাগত বিধানের দ্বার সম্প্রসারিত 

হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ 'ক্তাবিনেটের উদ্ভব এবং রাষ্ট্র 

পতির নিধাচন ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

মাফিন সংবিধানে ক্যাবিনেট সম্বন্ধে কোন লিখিত নির্দেশ নাই । কিন্তু প্রথাভিত্তিক 

লিখিত ও অলিখিত শাসনততম্থব 

'এই শ্রেণীবিভাগের 

যাথার্থ্য বিচার । 



পরিশিষ্ট ২৭৫ 

এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেগ্য অংশরূপে পরি- 
গণিত হয়। আবার উক্ত সংবিধানের লিখিত ধার। অনুযায়ী পরোক্ষ পদ্ধতিতে 

রাষ্ট্রপতির নির্বাচিত হইবার কথা, কিন্তু দলপ্রথা প্রবর্তনের ফলে রাষ্টপতি কাধতঃ 

বাস্তবে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতেই নির্বাচিত হন । 

তেমনি ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রকে সাধারণভাবে অলিখিত বলিয়া! অভিহিত কর! 
হইলেও, অধিকারের সনদ, প্রতিনিধিত্ের ব্যবস্থা ইত্যাদি কতগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । | 

লিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ হইল স্পষ্টতা । যুক্তরাস্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থা় কেন্দ্রীয় 

এবং রাজ্য সরকারের কর্মক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার 

জন্য লিখিত সংবিধান অপবিহার্য। কিন্তু লিখিত বলিয়! 

স্থিতিশীল এবং জাতীয় জীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষায় অসমর্থ । 

অলিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ ইনার পরিবর্তন- 

শীলতা। তবে ইহার ক্রটি এই যে ইহা অনিষ্ট, অস্পষ্ট 

এবং অস্থায়ী । 

লিখিত সংবিধানের গুণাগুণ 

অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ 

নমনীয় ও অনমনীম্ন শাসনতন্ত্র 2 

লর্ড ব্রাইস, সংশোধন পদ্ধতি অনুসারে শাসনতত্ত্রসমূহকে নমনীম্ন (ঢ15%1516) 

এবং অনমনীয় ২1£19)-_-এই ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । যে শাসনতন্ত্র 

অতি সহজে পরিবর্তন করা চলে, অর্থাৎ যাহা সাধারণ 

আইনের মত ব্যবস্থাপক সভার ভোটাধিক্যে সংশোধন 

কর] যায়, তাহাকে বল। হয় নমনীয় সংবিধান । এই 

জাতীয় ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কোনরূপ 

পার্থক্য কর] হয় না। ইংলগ্ডের শাসনতশ্ত্র নমনীয় । সে দেশের পার্লাম্ণ্টে 

সাধারণ আইন প্রণরনের পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি পরিবর্তন 

করিতে পারে | 
অপর পক্ষে যে সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতি 

হইতে ম্বতত্ত্র তাহাকে অনমনীয় আখ্যা দেওয়া! হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ 

আইন এবং শাসনতান্ত্রিক আইন পৃথক পধাক্সতুক্ত এবং সাধারণ আইন যদ্দি 

শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয়, তাহ! হইলে বিচারালয় তাহা! বাতিল করিতে পারে। 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অতীব অনমনীয় । ইহার কোন ধার পরিবর্তনের জন্য 
'একটি বিশেষ এবং জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। কংশ্রেস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় 

নমনীয় এবং অনমনীয় 
শাসনতন্ত্রের পার্থক্য । 



২৭৬ পৌরবিজ্ঞান ও অথশাস্ত্র পরিচয় 

আইনসভা সাধারণ আইনের ন্যায় সংবিধানের ধারা পরিবর্তন করিতে পারে না। 

ভারতের সংবিধানও অনযনীয় । অবশ্ত ইহার সংশোধন পদ্ধতি মাফিন সংবিধানের 

সংবিধানের তুলনায় সহজসাধ্য । 

নমনীয় সংবিধানে সুবিধা ও অস্ুবিধ। (210005 200. 106100715 01 

ঢ1০511010 (5091090100010155 ) 2 

স্রবিধ। 25 (১) নমনীয় সংবিধান জাতীম্ম প্রগতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়! 

চলিতে সমর্থ । এই সংবিধ[নের সংশোধন পদ্ধতি সরল বলিয়! অতি সহজেই প্রয়োজনীয় 

পরিবর্তন সাধন কব! খায় । 

(২) জনগণের দাবী-দাওয়1 অন্যায়ী পরিবতিত হয় বলিয়া ইহ] বিপ্লবের 

আশঙ্কামুক্ত। 

অন্বিধা 2 (১) কিন্তু সদা-পরিবর্তনশীল বলিয়া নমনীয় সংবিধান গণমানসে শ্রদ্ধ! 

এবং বিশ্বাস উদ্রেক করিতে পারে না ।। 

(২) শাসকবর্গ আইনসভার সংখ্যাধিক্যের জোরে সংবিধানের যথেচ্ছ পরিবর্তন 

সাধন করিতে পারে । ইনার ফলে জনগণের অধিকার ব্যাহত হইবার আশঙ্ক] 

রহিরাছে। | 

অনমনীয় সংবিধানের সুবিধা ও অন্থুবিধা (75775 এা7৫ 10০07600501 

[২1810 59105016561015 ) 5 

স্থবিধা 2 (১) অনমনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ স্থাধিত্ব। আইন সভার সাধারণ. 
সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ের সামস্ষিক খেরালে ইহা পরিবতিত হথ নী। এই দৃঢ়তার কারণে 

ইহা জনগণের আস্থা অর্জন করিতে পারে । 

(২) ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম উপায় এবং যুক্তরা্ত্রীর় শাসন ব্যবস্থার 

সাফল্য বহুলাংশে ইহার উপর নির্ভরশীল । 

অন্ুবিধা 2 (১) অন্মনীয় সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে ইহা 

প্রগতির পরিপন্থী । সংশোধন অনায়াসসাধ্য নহে বলিয়া, বনু ক্ষেত্রে যথার্থ উন্নয়ন- 

মূলক প্রস্তাবও প্রত্যাহার করিতে হয়। 

(২) আবার নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের সম্ভাবনা 

না থাকায়, জনগণ বিপ্রবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা হয়। অর্থাৎ অনমনীয় সংবিধানে 

বিপ্রবের আশঙ্কা নিহিত রহিয়াছে । 
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(৩) অনমনীয় সংবিধান বিচারালয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া 

গণতান্ত্রিক আদর্শকে লঙ্ঘন করে । মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থগ্রীম কোর্ট কংগ্রেস-প্রণীত 
যে কোন আইনকে শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়া বাতিল করিয়া! দিতে পারে । অর্থাৎ 

নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের স্থচিস্তিত কল্যাণকর সিদ্ধান্ত মুষ্টিমেয় বিচারক বানচাল 

করিয়া দিতে পারেন । বিচারের নামে গণতন্ত্রে এই অবমাননা অবশ্টই 
আপত্তিকর । ৃ 

শাসনতন্ত্র জাতীয়-জীবনের প্রতিচ্ছবি । জাতীয় জীবন নিয়ত পরিবততনশীল । 

কাজেই সংবিধান স্থিতিশীল হইতে পারে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনমনীয় । 

তাই বলিয়া ইনা প্রয়োজনমত পপ্রিবক্তিত হয় নাই, একথা বল। যার না । আনুষ্টানিক- 

ভাবে ইহা মাত্র ২২ বার সংশোধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রথাগত বিধান ও 

আদালতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঁফ্িন সংবিধান বিংশ শতাব্দীর 
উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। 

সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির নমনীয়তা এবং অনমনীয়তা বিচারের একমাত্র 

মাপকাঠি নহে । সংশোধন পদ্ধতি সহজ ও সরল হওয়া সত্বেও সংবক্ষণশীল দেশে 

শাসনতন্ত্র সভন। পরিবর্তিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ইংলগ্ডের উল্লেখ করা যাইতে 

পারে । আবার সুইজাক্ুল্যাপ্ডের সংবিধান অনমনীর হওয়া সত্বেও তাহার অগ্রগতি 

অব্যাহত রহিরাছে। 

॥ সারাংশ ॥ 

যে সব মৌলিক নিয়মাভসারে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে 

সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র আখ্য1 দেওয়া হইয়া থাকে । শাসনতন্ত্রের নির্দেশ অন্রযাক্ী 

সরকার সংগঠিত এবং শাসক ও শাসিতের সম্পক নিবূপিত হয়| 

লিখিত ও অলিখিত এই দুইটি শ্রেণীতে শাসনতন্ত্রের বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ নহ্তে। 

লর্ড ব্রাইস্ সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে শাসনতত্্রসমূহকৈ নমনীয় এবং অনমনীয় এই 
ছুইটি শ্রেণীভুক্ত করার পক্ষপাতী । বস্তৃতঃ প্রতিটি জীবন্ত সংবিধান পরিবর্তনধমী | 

শাসনতন্ত্রের অগ্রগতি অনেকাংশে জাতীয় মনোভাবের উপর নির্ভরশীল । 

॥ আদর্শ প্রশ্মাল ॥ 
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'শাসনতন্ত্র' বলিতে কি বুঝ? শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি উল্লেখ করিয়!? বিভিন্ন প্রকার শানমতন্ত্রের 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । [ পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৬] 

[01968060157 99৮9৪2) (৯) আছ 50৫ ঢো0দা66৪0, 092086160610705 8700 (9) 0816 

200 চ1950019 0০90901৮061020. [110802800 ০: 809 ৪1, ৃ 

উদাতরণসহ (১) লিখিত ও অলিখিত, এবং (খ) নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতস্ত্রের-পার্থক্য 

নির্দেশ কর। [ পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৫ ] 



স্ব হ্্পি ভ্ 





প্রথস অধ্যায় 

অর্থশান্ত্রের সত্তা ও বিষয়বস্ত 
(10611151000 ৪70 907০16০6-72896651 01 17:50100128159) 

সংজ্ঞার প্রয়োজনীর়ত্ত। ঃ 

কেবলমাত্র মান্গষের সংজ্ঞা পড়িয়া মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। অনেক 
মানুষ চোখে দেখিলে তবেই মানুষ কি জানা যায়। অর্থশাস্রের ক্ষেত্রেও একই 
ব্যাপার । সংজ্ঞা হইতে ইহার বিষয়বস্ত আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব । অর্থশাস্ত্রবিদরা 
বহুবিধ সমস্যার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রেও বিষয়বস্তর সম্বন্ধে সম্যক 
ধারণা করিতে হইলে এই আলোচিত ব্যাপারগুলি জানিতে হইবে। তবুও 

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সংজ্ঞার সাহায্যেই আমর? এক 
শান্্রকে অপর শাস্ত্র হইতে, পৃথক করিতে পারি। সংজ্ঞা না জানিলে অন্ত শাস্ত্রের 
এলাকার অনধিকার প্রবেশের আশঙ্কা প্রবল । সেইজন্য প্রথম হইতেই কাজ চালানোর 

মত একটি সংজ্ঞা থাক ভাল । 

অর্থ লৈতিক সমস্যা ঃ 

যেখানে সমস্তা নাই, সেখানে আলোচনারও প্রয়োজন নাই । মানুষের জিজ্ঞাসার 

শেষে নাই, সমন্তা ও আলোচনারও শেষ নাই । একটি শাস্ত্রের পক্ষে সমস্ত সমস্যা 

আলোচনা করা সম্ভব নয়। একটি শান একটি বিশেষ সমস্যা লইয়া আলোচনা 

করে। অর্থশাস্ত্রে আমরা অর্থ নৈতিক জমন্তার আলোচনা করি। মাঙগষের 
অভাব অসীম। প্রকৃতি নানারকম উপকরণ যোগায় । শ্রমের সাহায্যে সেই 

উপকরণগুলি আমর! অভাব পূরণের উপযোগী করিয়া লই। প্ররুতি যুক্তহৃত্তে এই 

উপকরণগুলি বিতরণ করে না। আমাদের শ্রমের ভাগ্ডারও অফুরস্ত নয়। ইহার 

ফলে" সমস্যা দেখা দেয়। ইহাই অর্থনৈতিক সমস্তা | সীমাহীন অভাব ও প্ররুূতির 

কপণতা- উভয়ের সংমিশ্রণে অর্থ নৈতিক সমস্যার উৎপত্তি হয় । 

অর্থনৈতিক জমন্যার প্রকৃতি £ 

মানুষের অভাব সীমাহীন । একটি বিশেষ অভাবের পরিপূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব । কিন্তু 

সাধারণভাবে অভাবের শেষ নাই। বসতে পেলে শুতে চায়__একথা সর্বৈব সত্য। 

একটি অভাবের তৃপ্তি হইতে না হইতে, আরও দশটা 

অভাব মাথ তুলিয়। ঈ্রাড়ায়। একটি অভাবের তৃপ্তি ঘটিলে 

অতৃপ্ত অভাবগুলির তীব্রতা বাভিয় যায়। একটি অভাবের তৃপ্তি অন্ত সুপ্চ অভাবকে 

'অভাব অসীম 
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জাগাইয়া তুলে ৷ বাড়ী হইলে, গাড়ীর কথা মনে হয়। বাড়ী সাজানর তাগিদ তখন 
বাড়িয়া যায়। অন্যান্ত জীবের মত মানুষের খাওয়া, পর? ও আশ্রয়ের অভাব' 

আছে। মানুষের অভাব এইখানে স্থরু হয়। কিন্তু ইহার শেষ নাই। জৈবিক 

অভাবের পর দেখা দেয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সংক্রান্ত অভাব । মানুষের বেলায় 

জৈবিক অভাব তাহার জন্মগত সারল্য ভারাইয়! অশেষ "বৈচিত্র্য ধারণ করে । 

খাওয়া আমাদের নিকট শুধু জীবন রক্ষার ব্যাপার নয়। ইহা একটি আনন্দদায়ক 
ঘটনাও বটে। খাওয়ার কত রকমারি, কত পারিপাট্য। আশ্রয় শুধু শীতাতপ 

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নয়। এখানে শিল্প, সৌন্দমষ এমন কি লোকদেখানর 

ব্যাপারও আছে। 

অভাব মিটাইতে গেলে নানাবিধ উপক্রণ দরকার। প্রকৃতি হইতে এই 
উপকরণগুলি আমর পাই। শ্রমের সাহায্যে এই উপকরণগুলি আমরা অভাব- 

পূরণের যোগ্য করিয়া লই। প্রাকৃতিক সরঞ্জাম ও 

মানুষের শ্রম কোনটাই অসীম নয়। অভাব মিটাইবার 

উপাদান গুলি যদ্দি অফুরস্ত হইত, তবে অর্থ নৈতিক সমস্যারও উদ্ভব হইত না। 

অর্থশাস্ত্রে অভাববোধ ও তাহার পরিতৃপ্তির বিষয়ে আমরা আলোচনা করি । 

অভাবপুরণের ব্যাপারটি বহুদিক হইতে আলোচন! করা যায়। অর্থশাস্্রে অভাব- 

পূরণের বিষয়টিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলাচন। করা হয়। অভাবের 
উৎপত্তি কি করিয়া হয় সে সম্বন্ধে বলিতে পারেন জীববিগ্যাবিদ্ বা মনস্তত্ববিদ্। 

কাষধতঃ অভাব কি করিয়। তৃপ্ত হয় সে সম্বন্ধে আলোক সম্পাত করিতে পারেন 

রসায়নবিদ্, ভূ-তত্ববিদ্, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি । এই ধরণের আলোচন। অর্থশাস্ত্রের 
এলাকার বাহিরে । অগপ্রাচ্ষ হেতু অভাবপূরণের 

৪৬৯০৮ ব্যাপারে যে সমস্তা দেখা দেয় আমর! শুধু তাহাই 
আমরা আলোচন। করি। আলোচনা করি । একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি পরিক্ষার 

হইবে । বাতাস আমাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ। ইহ] 

ব্যতীত আমাদের বাচিয়া থাকাই অসম্ভব। জীবদেহে ইহ দ্বারা কি প্রয়োজন 

সাধিত হয় তাহা বলিতে, পারেন রসায়নবিদ্ ও জীববিদ্যাবিদ। এই অভাবের 

তৃপ্তির জন্ত সাধারণতঃ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না। বাতাস 

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একজন একটু জোরে নিঃশ্বাস লইলে আরেকজনের 
ভাগে কম পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই। কিংবা ইহার ফলে তাহার নিজের অন্ত 

অভাব তৃপ্তির কোনও বিস্ব ঘটিবে না। কিন্ত জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বায়ু সরবরাহ 

একটি রীতিমত সমস্তার ব্যাপার | ইহার জন্য এখন দক্ষ ইঞ্রিনিয়ার ও কারিগরের 

কিন্তু প্রকৃতি কৃপণা 
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দরকার হইবে । কিন্ত শুধু যে কারিগরী সমস্যা দেখা দিবে তাহা নয় । বাষু সরবরাহ 

করিতে পাখা, নল ইত্যাদি উপাদান ও সময্র ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে । এই 
উপাদানগুলি ও সময়__-উভয়ের যোগান অপ্রচুর। এই অপ্রাচুষের ফলে যে সমস্থা। 

দেখা দেয় তাহাই অর্থ নৈতিক সমস্থ্া | 

অভাবপৃরণের সরঞ্জামের অপ্রাচুষই হইল অর্থনৈতিক সমস্যার গোভার কথা । 

অপ্রাচ্ষ কথাটি আমরা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করি । পাধারণ ভাষায় 

রেভিয়াম বা ইউরেনিয়ামকে কিংবা “পথের দাবীর” পাতুলিপিকে আমরা অপ্রচুর 

বলি। কিন্তু ধান, চাল ব। গমকে আমরা অপ্রচুর বলি 

53 ভাত না। অপ্রচুর ও দুশ্পাপ্য একই অর্থে আমরা ব্যবহার 
বলা হয়। করি। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে অফুরন্ত না হইলেই তাহাকে 

অপ্রচুর বলা হয়। অপ্রাচুষ একটি আপেক্ষিক ধারণ । 

অভাব ও অভাবপুরণের সামগ্রী এই দুইয়ের পরিমাণগত সম্বন্ধ হইতে অপ্রাচুষের 

স্ষ্টি। কোন, দ্রব্য হয়ত সার ছুনিয়ায় মোটে একটিই আছেঁ। তাহ হইলে ইহ 

নিশ্চয় ছু্রাপ্য । কিন্তু ইহার জন্য যদি কেহ অভাববোধ না করে, তবে ইহাকে 

অপ্রচুর বলা হইবে না। কেবলমাত্র দু্রাপ্য পাও্ুলিপিই যে অপ্রচুর তাহা নহে, 

সামান্য “বর্ণপরিচয়ও' আমাদের পরিভাষায় অপ্রচুর । “বর্ণপরিচয়” অধিক সংখ্যায় 
মুদ্রণ কর! যার সত্য, কিন্তু তাহা করিতে গেলে অধিক পরিমাণে কালি, কাগজ ও 

নানাবিধ শ্রম খরচ করিতে হইবে । এই উপাদানগুলি আমাদের পরিভাষায় নিশ্চয় 

অপ্রচুর। যে কোনও দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হইল নানাবিধ প্রাঞ্কৃতিক সম্পদ এবং 
নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক শ্রম ও সময় । এগুলি নিঃসংশয়ে অপ্রচুর | 

দ্রব্যের অপর বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিকল্প প্রয়োগের সম্ভাবনা । একই দ্রব্য 

অনেক অভাবের যে কোনও একটি মিটাইতে পারে । অপ্রাচুষ হেতু সমস্ত অভাব 
একই সঙ্গে মিটাইতে পারে না। ছুধ আমরা গরম পানীয় 

উদ টড ৮ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারি, আবার দই, ক্ষীর বা ঘোল 

সমন্তার সৃষ্টি করে । করিয়াও খাইতে পারি ।' কিন্তু যে ছুধ দিয় দই করিব 

তাহ! দিয়! আর ক্ষীর কর। চলিবে না । ছুধ যদি অফুরস্ত 
হইত, তবে দুধ, দই, ক্ষীর সমস্তই আমরা যথেষ্ট পাইতে পারিতাম । কিন্তু ছধ 

অপ্রচুর | স্থতরাং সমস্যা দেখা দেয়, দই করিব না ক্ষীর করিব, ঘোল বেশী 

করিব না ক্ষীর বেশী করিব, কোন্টি এখন করিব- কোন্টি পরে করিব, কে কতটা 

পাইবে (আমার অভাব মিটাইবে ন1 অপরের অভাব মিটাইবে )। ব্রব্য-সংগঠক 

মৌলিক উপাদানগুলির বিকল্প প্রয়োগের সম্ভাবনা অনেক বেশী। ইহারা অপ্রচুরও 
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-€ বাস্তবিক ইহারা অগপ্রচুর বলিয়াই ত্রব্যসম্ভারও অপ্রচুর )। এই উপাদানগুলি 

একটি অভাব মিটাইবার কাজে লাগান মাত্রেই অন্য অভাব মিটাইবার আশা ছাড়িতে 

হইবে । স্বতরাং আমাদের সামনে সমন্তা দেখ! দেয়, এই উপাদানগুলি দিয়! কোন্ 

' কোন্ দ্রব্য তৈয়ার কর] হইবে, কতখানি করিয়া হইবে, কি করিয়! তৈয়ার কর! 

হইবে, কে কতখানি করিয়া পাইবে ইত্যার্দি। অর্থনৈতিক সমস্তা মানেই হইল 

নির্বাচনের সমস্তা । সীমাবদ্ধ অথচ বিকল্প প্রয়োগের সম্ভাবনাযুক্ত উপাদান দিয় 

অসীম অভাবের তৃপ্তি করিতে গেলে যে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয় অর্থশান্ত্রে আমরা 

তাহাই আলোচনা করি । 

অর্থশাস্সের ব্যাপক সংজ্ঞা ৪ অনেক অর্থশাস্্বিদ নির্বাচন সমস্তা আর অর্থ- 

নৈতিক সমস্যার মধ্যে কোন তফাৎ করেন না। তীহাদের মতে যেখানেই নির্বাচনের 

কথা উঠে, সেইখানেই অর্থনৈতিক সমস্তা আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে অর্থ- 
শাস্ত্রের এলাকণ অত্যন্ত ব্যাপক হইর। দাড়ায় । মানুষের সমস্ত কাজেই নির্বাচন সমস্যা! 
কোন না কোন ভাবে জড়িত আছে। আমি পশ্চিম দিকে না যাইয়। পূর্বদিকে 

গেলাম। জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে হোক আমি পূর্বদিক নিবাচন করিয়1 
বসিয়াছি। তাহা হইলে মান্থষের যাবতীয় কাজ অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হইতে পারে । 

অর্থশান্ত্রেরে এই অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনেকে গ্রহণ করেন না। ইহার 
যৌক্তিকত! সম্বন্ধে তক কর৷ চলে। ধাহারা এই সংজ্ঞার পক্ষপাতী তাারাও কিন্তু 

কাধতঃ যাবতীয় নির্বাচনমূলক কাজের আলোচন। করেন না। বাজারের মাধ্যমে 

যে নির্বাচননূলক কাজগুলি ঘটে, আমর। সাধারণতঃ সেইগুলিই আলোচনা কৰি। 

এই কাজগুলি নিয়মিতভাবে দ্রব্যের চাহিদ1? ও যোগানরূপে 
বিনিময়ের মধ্য দিয়! যে 
নির্বাচন সমন্তা আত্ম- আত্মপ্রকাশ করে এবং বিনিময়ে পরিণতি লাভ করে । 

প্রকাশ করে তাহাই নিয়মিতভাবে ঘটে বলিয়া এগুলি শৃঙ্খলার সঙ্গে আলোচনা 
অর্থশান্ত্রেরে বিষয়বন্ভু । 

করা যায়। যে কাজ মাপা যায় না, সে কাজের 

ধারাবাহিক বিশ্লেষণ চলে না। বাজারের মারফৎ যে বিনিময় হয় তাহা অর্থের 

মাধ্যমে হয়। স্ৃতিরাং তাহার পরিমাপ সহজেই করা যায়। ফলে শৃঙ্ঘলাবদ্ধ 

আলোচনাও সহজেই করা, যায় । অর্থ বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম । বিজ্ঞাতীর 

কাজের তুলনা ও পরিমাপের জন্য সাধারণ মাপকাঠি চাই। অর্থ হইল এই সাথ 
মাপকাঠি । সেইজন্য যে নিবাচনমূলক কাজগুলি অর্থের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 

: সেইগুলিই আমরা অর্থশান্তরে আলোচনা করি। ব্যাপক অর্থে অপ্রাচূধ ও নির্বাচন 

হইল অর্থনৈতিক সমন্যার বৈশিষ্ট্য । প্রচলিত সংজ্ঞা এত ব্যাপক নয় --এখানে 

: অপ্রাচু্, নির্বাচন ও বিনিমম্ম এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপরই জোর দেওয় হয় । 
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অর্থশান্্র কোন্ অর্থে সমাজবিজ্ঞান ই 
শ্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রায় বিনিময়ের স্থান নাই। অভাবপূরণের জন্য যখন একে 

অপরের মুখাপেক্ষী হয়, তখনই বিনিময়ের প্রশ্ব উঠে । একা একা বিনিষয় হয় না । 
বিনিময় হওয়া! মানেই সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া! লওয়!। সে দিক দিয়া 
অর্থশাস্্কে সামাজিক বিজ্ঞান বলিতে হয়। অর্থশান্ত্র সমাজবদ্ধ মানুষের অভাবপৃরণের 
সমস্ত আলোচনা করে । সমাজের বাহিরে যে মানুষ একাকী বাস করে তাহার 

যে অর্থনৈতিক সমস্যা নাই তাহা নহে। রবিনসন ক্রুশো একাকী নিনর্জ 

দ্বীপে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাতার অভাবও নিশ্চয় অসীম ছিল এবং 

অন্য উপাদানের পরিমাণ যাহাই হউক, সময় অন্ততঃ অফুরস্ত ছিল না । একই 
সময়ে বাগান করা ও মাছ ধর সম্ভব ছিল না। স্থতরাং নির্বাচনের সমস্যা ছিল। 

' এমন কি বিনিময়ও অঙ্কুর অবস্থায় ছিল। মাছ না ধরিয়! বাগান করাকে 

বাগানের সঙ্গে মাছের বিনিময় হিসাবে বর্ণনা করা যায়। রবিনসন ক্রুশোর 
অর্থনৈতিক সমস্যা হয়ত ছিল। কিন্তু এই সমস্যার আলোচনায় অপরের আগ্রহ 

ন1 থাকাই স্বাভাবিক । আমর! সমাজে বাস করি । সমাজবদ্ধ মান্তষের অর্থ নৈতিক 

সমস্তা আলোচন1 আমাদের নিকট অধিকতর ফলপ্রস্থ | 

আমরা সমাজের দৃষ্টি কোণ হইতে অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচন! করি। 
ব্যবসায়ী তার নিজন্ব লাভ ল্ইয়! ব্যস্ত । তার ব্যবসার সঙ্গে অন্য ব্যবসা কি ভাবে 

জডিত, সমগ্র অর্থ ব্যবস্থায় তার ব্যবসার স্থান কোথায়, তার লাভের সঙ্গে শ্রমিকের 

রাজারা মজুরী ব1 কর্ সংস্থানের সম্বন্ব__-এই জাতীয় প্রশ্ন লইয়া সে 

হিসাব-পরীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী ভাবে না। অস্ত্রশাস্ত্রে কিন্তু এই জাতীয় প্রশ্বের গুরুত্ব 

ক সমধিক | অর্থশান্ত্রবিদ আর ব্যবসায়ী বা হিসাবপরীক্ষকেব 

দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। অর্থশাজ্্রবিদ সামাজিক লাভ-লোকসানের খতিয়ান করেন । 

ব্যবসায়ী বা হিসাবপরীক্ষক বিশেষ একটি কারবারের লাভ লোকসান হিসাব করেন । 

সীমাহীন অভাব অপ্রচুর উপাদানের সাহায্যে মিটাইতে গেলে দেখা দেখ 
নির্বাচন সমস্তা। এই নির্বাচন সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে বাজার ও বিনিময়েন 

মাধ্যমে | ইহারই নাম অর্থনৈতিক সমস্যা । সমাজবদ্ধ মানষের এই অর্থ নৈতিক 

সমস্তাই অর্থশাস্্র (6:5০91020$55 ) আলোচন। করে | 

অর্থব্যবস্থা ও তাহার কার্যাবলি €(7:০00020585 55565172100 365 

027১0650199 ) 

আমাদের অভাব বহুমুখী । এই অভাব পূরণ করিতে বহুবিধ সামগ্রীর 

প্রয়োজন । আমাদের কেহই এই সমস্ত দ্রব্য স্বয়ং তয়ার করি না। আমর! 

১৪) 



ড পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পত্রিচয় 

প্রত্যেকে অর্থ উপাজ্জন করিতে ব্যস্ত । পকেটে অর্থ থাকিলে সুনিক্্রার ব্যাঘাত হইবার 

কোন কানণ নাই। অভাবপুরণ করিতে যে সমস্ত সামগ্রী লাগে সেগুলি পাওয়। 

যাইবে না__একথা কোন সময় আমাদের মনে হয় না । আমর1 জানি অর্থ থাকিলে 

অর্থের বিনিময়ে এই সমস্ত সামগ্রী বাজার হইতে ক্রয় করা যাইবে । যদি আমাদের 

একজনের কাজের সঙ্গে অপরের কাজের কোনও সম্বন্ধ না'থাকিত, তবে এ রকমটি 

হইতে পারিত না । অভাব ও অভাব পূরণের জন্য দ্রব্যের উৎপাদন--এই ছুইয়ের 

মধ্যে সামগ্তশ্ত বিধানই হইল অর্থব্যবস্থার কাজ । 

দ্রব্য দিয়া অভাবপূরণ হয় । অভাব অনন্ত। দ্রব্য সংগঠক মৌলিক উপাদান- 
গুলি অপ্রচ্র। সমস্ত অভাব একই সঙ্গে যথেচ্ছ মিটাইবার উপায় নাই । সুতরাং 

সমস্া দেখা দেয় কোন্ কোন্ দ্রব্য তৈয়ার হইবে ; কি পরিমাণে তৈয়ার হইবে। 
দ্রব্য তৈয়ার হয় বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে । একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে 

উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ উপাদানগুলির অনুপাত পরিবর্তনীয় । একটি উপাদান 

বাভাইয়1, আরেকটি উপাদ্দান কমান যায় । উপাদানগুলির অন্রপাত পরিবর্তন করিয়? 

উপাদানের খরচ বাচান যায় কিন! দেখিতে হইবে । উপাদানগুলি অপ্রচুর । একদিকে 

খরচ বাচিলে, অন্ত দ্রব্য বেশী উত্পাদন কর] চলিবে । স্থতরাং দ্রব্য কি প্রণালীতে 

উত্পাদন কর1 হইবে, সেই সমস্যার সমাধান চাই । 

অপ্রাচুর্ধ নিবন্ধন ব্টনের সমস্যাও দেখা দেয়। কে কতট। পাইল তাহার উপর 

নির্ভর করিবে সে অভাব কতটা পুরণ করিতে পারিবে । একজন বেশী পাইলে, 

আবেকজন কম পাইবে । প্রত্যেকে নিজের নিজের অংশ বুদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। 
বণ্টনের সমন্তাকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের সংঘর্ষ ঘটে। ধর্মঘট, 

হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা, বাজারের দর কষাকষি-_এ সমস্তই এই রি 

বহিঃপ্রকাশ । ৃ 

আবার শুধু বর্তমানের কথা ভাবিলেই চলিবে না, ভবিষ্যতের কথাও ভাব। 

দরকার । উপাদান অপ্রচুর। বর্তমানের অভাব যত বেশী করিয়া! মিটান হইবে, 

ভবিষ্ততের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা তত কমিবে। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভাল করিয! 

করিতে গেলে বর্তমান €ভাগ কমাইতে হইবে । অপ্রচুর উপাদানগুলির কতখানি 
বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহার করা হইবে আর কতট। ভবিষ্যৎ উত্পাদন বৃদ্ধি করার 

জন্ত ব্যবহার কর। হইবে- ইহাও অন্ততম সমস্যা । আধিক অবস্থার উন্নতি আমরা! 
চাই। উন্নয়ন কি হারে হইবে তাহা স্থির করা দরকার | 

অপ্রাচুধের ফলে এই সব সমস্যা দেখা দেয়। এই সমশ্তাগুলি সার্জনীন ও 
সমাজ ব্যবস্থা নিরপেক্ষ । সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও ধনতান্ত্রিক মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 



অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত ণ 

উভয় দেশেই অগ্রাচুষের সমস্ত বর্তমান । এই সমস্যার সমাধান দেশ ও কালভেে 
নান ভাবে করার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থ1 বিভিন্রভাবে এই সমস্টাগুলি 

সমাধানের চেষ্টা করে। 

এই সমস্তাগুলির সমাধানের জন্য আমরা প্রথার উপর নির্ভর করিতে পারি, 

আমাদের পূর্বপুরুষের যে ভাবে এই গওশ্রগুলির মীমাংসা কাঁরয়া গিয়াছেন, আমর 

হুবহু তাহার নকল করিয়া যাইব। এই ধরণের অর্থব্যবস্থার পরিবঙ্নের কোন 

স্থান নাই। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যেও আমরা সম্স্তাগুলির ফমাধান করিতে 

পারি | রাষ্টুই এক্ষেত্রে কোন্ বোন্ দ্রধ্য কি পক্চিমাণে, 

কিরূপে তৈয়ার হইবে, বিকূপে ইহার বণ্টন হইবে, ভবিষ্তৎ 

উন্নয়নের হার কি হইবে সমস্ত কিছু ঠিক করিয়] দিবে । আবার বাজারের ম1রফৎও 

এই প্রশ্্গুলির সমাধান করা যাইতে পারে । এখানে কেখন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 

এককভাবে ঠিক করিয়া দেয় ন1 কি কি দ্রব্য হইবে ইত্যাদি । কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
এখানে নাই । তাই বলিয়! কোন সংগঠন নাই বল। চলে না। 

কোন দেশে কোন কালে অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ও পুরাপুরি বেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল না। শাস্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ও বৈদেশিক 
আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা_-এগুলি আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটায়। 

এই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বরাবর উপস্থিত আছে। মাদকদ্রব্য যে কেহ প্রস্তুত 

ও বিক্রয় করিতে পারে না। আজকাল উৎপাদককে বহু প্রকার লাইসেন্স ব। 

অনুমতিপত্র লইতে হয়। সরকার এই অনুমতিপক্র মারফৎ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 

করেন । মুল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং অনেক ক্ষেত্রে চালু থাকে । এখানে নিয়ন্ত্রণ ও 

পরিকল্পনা আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে । অনেক শিল্প রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ 

তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। 

সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন, বণ্টন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমস্ত ব্যাপারেই 

সরকারী নিয়ন্ত্রণ পরিস্ফুট | পরিকল্পন1 এক্ষেত্রে অনেকদুত্র অগ্রসর হইয়াছে । কিন্ত 

এই দেশেও অর্থ ও বাজার নূতন করিয়া প্রবত্তিত হইয়াছে ভোগকারীর ব্যক্তিগত 
নির্বাচনের অধিকার কিছু পরিমাণে স্বীকার করা হইয়াছে । আবার প্রথার দাসত্ব 
একেবারে অস্বীকার কর! যায় না । মান্ষ অভ্যাসের দাস । সংস্কার রক্ষণশীল- _মরিয়াও 

মরে না। কার্ধতঃ যে কোনও অর্থব্যবস্থাই মিশ্র অর্থব্যবস্থা-_ প্রথা, বাজার ও কেন্দ্রীয় 

নিযজ্ণ সকলের প্রভাবই বর্তমান । যে অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রাধান্ত 

দেখা যায় তাহাকে পরিকক্িত অর্থব্যবস্থ| বল! যায়, যেমন--সোভিয়েট রাশিয়ায় । 

যেখানে ভোগকারীন প্রাধান্য শ্বীকত--তাহাকে অ-পরিকল্সিত অর্থব্যবস্থা 

প্রথা, পরিকলন। ও বাজার 
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বলা যায়-_যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে । যেখানে নিয়ন্ত্রণ ও বাজার উভয়ের দ্লাবী প্রায় 
সমানভাবে স্বীকার কর! হয় তাহাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলা যায়__যেমন ভারতে । 

আদর্শ প্রস্স ॥ 

4৫, [90201001098 360.0195 219 :016 191%590. ৮7 7000097 170 1017097 228118.--10880088, 

“অর্থকে কেন্দ্র কিয়! মানুষের যে কার্যাবলি তাহাই অর্থশান্তরের আলোচ্য বিষয়' । এ সম্বন্ধে 

তোমার মত কি ? 

সন্ষ্কেত ৫ আপাতদৃষ্টিতে অর্থই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বন্ত মনে হয়। আমরা প্রত্যেকেই জীবনের 

অধিকাংশ সময় অর্থ অর্জন করিতে নতুবা অর্থ ব্যয় করিতে ব্যস্ত । 

(৯ অর্থ দাক্ষাৎভাবে আমাদের অভাব মিটাইতে পারে ন। তবুও অর্থ আমরা চাই, কেননা 
আমর! জানি অর্থের বিনিময়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা ক্রয় করিতে পারিধ। বিনিময়ের" 

দরকার না থাকিলে অর্থেরও দরকার নাই । অর্থব্যতীত বিনিময়ের পরিধি বাড়িতে পারে না । তামাক 

উৎপাদনকারীর সহিত ধান উতৎপাদনকারীর বিনিমন্ন অর্থের অভাবে নাও হইতে পারে । ধান উৎপাদন- 

কারী যদি ধূমপান না করে, তবে সে ধানের পরিবর্তে তামাক লইতে ম্বীকার করিবে না। অর্থের অস্তিত্ব 

স্বীকার করিলে এই অন্থবিধা থাকে ন!। তামাক উৎপাদনকারী তামাক বিক্রয় করিয়! অর্থ পায়। এই 

অর্থের সাহায্যে সে ধান কেনে । থান উৎপাদনকারী অর্থের বিনিময়ে ধান বিক্রম করে । কেননা সে 

জানে অর্থের বিনিময়ে সে তার দয়কারী দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে । অর্থ হইল সাধারণের গ্রহণযোগ্য 

বিনিময়ের মাধ্যম | অর্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় ও বাজারের অস্তিত্ব দ্বীকার 

করিতে হয়। 

(২) চাঞ্িবামাত্রই যদি অর্থ পাওয়া যাইত, তবে আর অর্থের কদর থাকিত ন।। ধান উৎপাদনকারী 

তখন ধানের বিনিমঞ্কে অর্থশ্র€ণ করিতে রাজা হইবে না। সাধারণের গ্রহণযোগ্যতা হারাইয়া ফেলিলে 

অর্থ আর অর্থ থাকিবে না। অপ্রাচুর্ধ্য না থাকিলে অর্থের 'অর্থত্ব' নষ্ট হইয়া যাইবে । অর্থের সক্কিত যে 

জ্রব্যাদির বিনিময় হুয়, সেইসব দ্রব্যেরও অপ্রাচুর্য থাকা দরকার । যে দ্রব্য অপ্রচুর নয় অর্থাৎ যে প্রব্য 

'অফুরন্ত__যেমন বাতাপ--তাহার বিনিময়ে কেহ অর্থ দিতে রাজী হইবে না। বাতাস চাকহিলেই পাওয়! 

যায়। সুতরাং ই পাইবার জন্য অর্থব্যয় করার দরকার নাই। অগ্রাচূর্যের ফলে ব্যয়সংক্ষেপের 

সমস্য! দেখা দেয়। অর্থ দির অনেক কিছু ক্র করা যায়। কিন্তু সব একসাথেক্রয় করা যায়ন।। 

হুতরাং বুঝিক্না শুনিয়া খরচ করার কথ! উঠে। অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা কর! মানেই অপ্রাচুর্ধঘটিত 
সমন্ঠার আলোচনা কর1। ব্যক্তির জীবনের মত সমাজের জীবনেও অগ্রাচুর্যের সম্যা' আছে। 

(৩) অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ব্যাপক গ্রহ্ণ-যোগ্যত! । অর্থের সাহায্যে বাজারের যে কোনও 

জিনিষ কেনা যায়। কিনিতে হইলে অবশ্য জিনিষের বাজার দাম দিতে হইবে । কাহারও হাতে অচেল 

অর্থনাই। ফলে নির্বাচনের সমন্ত| দেখ! দেয়। ১* টাক] লইয়! বাজারে গেলে বাজারের যে কোনও 
জিনিষ ১* টাকার পরিমাণে কেন! যায় । বাজারে মাছ, মাংস, দই ইত্যাদি বহু দ্রব্য আছে। ক্তরাং 

'আমার সামনে নির্বাচনের সমস্তা দেখ! দের-_কোন্টি কিনিব, কোন্টি কিমিব লা, কোন্টি কতথানি 

কিনিব ইত্যাদি। 
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... ভাঙা হইলেই দেখা যাইতেছে, অর্থের আলোচন! কর! মানে আসলে বিমিমর়, অপ্রাচ্ধ্য ও নির্বাচন 
সমক্তার আলোচন। কর!। 

2, (09050205108 86219 7161) 2922 128 608 01:01708 00917068801 1119,---10180088, 

“মানুষ সাধারণতঃ যে কাঙ্গগুলি লইয়। ব্যস্ত থাকে অর্থশাস্ত্রে সে কাজগুলির আলোচনা হয়।? 

উপরের বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর। 

সন্ফেত ৪$-_-জীবিক1 অর্জনের ধান্ধায় দিনের অনেকটা সময় কাটিয়া যায় । বাকী সময়ের খানিকট। 

আবার অধ্জিত অর্থব্যর করিতে কাটে। দিনের অধিকাংশ সময় আমর অর্থ অর্ছন বাঁ অর্থ ব্যয় 

করিতে ব্যাপৃত খাকি ।'**. 

2. 8618 0 ১901)070819 97 8692272 47096 2:9০ 108 £0006801)8 ? 

অর্থ-ব্যবপ্বাকি? ইহার কাজকি? [পৃষ্ঠা *-৮ দ্রষ্টব্য] 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
মৌলিক পদ ও ধারণ 

(16621509177617691 €61:1255 2190. 00100617769 ) 

অন্তান্ত শান্তর মত অর্থশাস্ত্েও কতকগুলি মৌলিক পদ ও ধারণার ব্যবহার করা 

হয়। বস্তঃ এইগুলিই হইল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের 
মৌলিক ধারণা পরিষ্কাব 
না হইলে নিরর্থক মততেদ হাতিয়ার । সাধারণ ভাষাতেও এই পদগুলির ব্যবহার 

ঘচিবে হয়। অর্থশান্ে এই পদগুলিকে একটু বিশিষ্ট অর্থে 
ব্যবহার কর হয়। ইহাদের অর্থ পরিক্ষার ও দ্ধ্যর্থহীন হওয়া দরকার । নতুবা 

অহেতুক মতবিরোধের আশঙ্কা থাকিবে । 
অভাব ( ৬/৪0 ) £₹ অর্থশান্রে আমরা অভাধপূরণের একট! বিশেষ দিক 

আলোচন! করি । স্থতরাং অভাব বলিতে আমর] কি বুঝি তাহ! জান দরকার 

অভাব (৪105) এবং প্রয়োজন (05205) এক কথা নয় । অভাব ব্যক্তির অনুভূতির 

উত্তর নির্ভর করে। প্রয়োজন কিন্তু ব্যক্তির অনুভূতি নিরপেক্ষ । কোন্ ব্যাপারে 

তার িরেরনারজারাল। কি প্রয়োজন তাহ! বলিতে পারেন সেই ব্যাপারে 

অভিজ্ঞতা ধাহার আছে একমাত্র তিনি (80610) | কিন্ত 

যে কোনও ব্যাপারে আমার অভাব কি বলিবার মালিক একমাত্র আমি । রোগীর 

প্রয়োন দুধসাণ্ড কি ছুধধালি তাহা স্থির করিবেন চিকিৎসক । কিন্তু রোগী যদ্দি 



১৩ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

ছুধবালি না চার, তবে ইহা তাহার অভাব বলিয়! গণ্য হইবে না। আবার সাধারণ- 

ভাবে আকাক্ষ| থাঁকিলেই অভাব আছে বলা যায় না। কোন কিছু না থাকার 

সম্তেষ লাভ হইতেছে না-_সন্তোষ লাভের জন্য তাহা পাইবার প্রয়াপ করিতে 

হইবে -_-এইরূপ অন্থভূতিকেই অভাব বলে। 

ব্):/ দ্রব্য (৫০০৫3) £ অভাবের যে সংজ্ঞা আমর দিয়াছি তাহা হইতে ব্রব্যের 

কথ আসে । যাহা কিছু আমার্দের অভাব মিটায় বলিয়া আমর! মনে করি তাহাকেই 
দ্রব্য বলে। | 

দ্রব্য বন্তগত ( 188661181 ) হইতে পারে, যেমন ঘরবাড়ী, খেতখামার ইত্যাদি । 

হারার আবার অ-বস্তগত (0017-078051181) দ্রব্যও আছে, যেমন 

আরা তানের শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য, শ্রমিকের কম্মকৌশল ইত্যাদি। 
শিক্ষক শিক্ষাদান করেন, গায়ক গান করেন_ এই ধরণের 

কাজকে অর্ধধান্ত্রে্র পরিভাষায় সেবা ($9:%1০93) বলে। বস্তগত দ্রব্য হইতেও শেষ 

বিশ্লেষণে আমরা সেবাই পাই। 

বন্তগত দ্রব্য সমস্তই বাহক ( 62:0509] )। অ-বস্গত দ্রব্যের মধ্যে ব্যবসার 

স্থনাম (£০০৭/1]] ) বাহক । অন্যান্য অ-বস্তগত ভ্রব্য 

আভ্যন্তরীণ (1706009] ) | 

অনেক দ্রব্যের মালিকান! হস্তান্তর করা যায় (0:80365181015) | আবার অনেক 

টিনার দ্রব্য আছে ষাহাদের মালিকান হস্তান্তর করা যায় ন! 

অ-হৃস্তান্তর যোগা (001-5020915158016) | বাহিক দ্রব্য হস্তাস্তর-যোগ্য | 

আভ্যন্তরীণ ভ্রব্য অ-হস্তাস্তরযোগ্য । 

কোন দ্রব্য একবার মাত্র (5181৩-85) অভাবপুরণ করিতে পারে-_যেমন খাছ্- 
দ্রব্য। একবার খাইলেই ফুরাইরা যায়। খাছ্য হিসাবে আর অস্তিত্ব থাকে না। 

আবার অনক দ্রব্য বহুবার ব্যবহারে ও (4081৩ 852) অভাব পুরণের ক্ষমতা হারায় 

না, যেমন_-পোষাক-পরিচ্ছদ | বহুবার ব্যবহার্য দ্রব্যের চরম নমুনা হইল-_জমি; 
অনেক পুরুষ ধরিয়! ইহা অভাব মিটাইতে পারে -। স্থায়ী 

৪। একবার ব্যবহার্য রা 
বহুবার ব্যবহার্য দ্রব্য. (৫0916) দ্রব্য হইলেই ষে তাহা বহুবার ব্যবহার হইবে 

তাহা নহে। কয়লা স্থায়ী 'দ্রব্য-_বহু শতাব্দী ধরিয়। ইহা! 

অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তৃযে কয়লা একবার জ্ঞালান হয়, তাহ! 

একেবারেই নিঃশেষ হইয়া যায়__কয়ল! হিসাবে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। 

পোধাক-পরিচ্ছদ সরাসরি আমাদের অভাব মিটায়। কিন্তু এগুলি তৈয়ার 

করিতে হইলে থানকাপড়, স্থত1, দজ্জির শ্রম ইত্যাদি দরকার । আবার থানকাপড় 

২। বাহ্কিক ও আভ্যন্তরীণ 
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তয়ার করিতে গেলে তুলা, যন্ত্রপাতি ও নানী রকমের শ্রমের দরকার । আমান্দের 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্রব্য পোষাকের অভাব মিটাইতৈ গেলে তুলা, থানকাপভ, শ্রম 
সবই দরকার । ইহাদের মধ্যে কোনও দ্রব্য সরাসরি 

আমাদের অভাব মিটায়, যেমন-পোষাক। আবার কোনও দ্রব্য আমাদের অভাব 

পরোক্ষভাবে মিটায়, যেমন-_কাপড় ও তুল । শেষোক্ত ছুইটির মধ্যে আবার 

তুলা অধিকতর পরোক্ষভাবে অভাব পুরণ করে| শেষ ভোগকারীর সহিত দ্রব্যের 

নৈকট্যের ভিত্তিতে দ্রব্যসম্তারের শ্রেণীবিহ্তাস কর যাইতে পারে। যে দ্রব্য শেষ 

ভোগকারীর সবচেয়ে নিকটে আছে অর্থাৎ তাহার অভাব সরাসরি মিটীয় 

তাহাকে প্রত্যক্ষ দ্রব্য বা ভোগ্যদ্রব্য €(0$:6০৮ £০০৫৩ 017 ০0183010967: 

€০০৭5) বলা হয়। দ্রব্যসম্তার ধাপে ধাপে সাজান আছে এইরূপ কল্পনা 

আমরা করিতে পারি। প্রত্যক্ষ দ্রব্য বাদে অন্যান্য দ্রব্য কোনটা একধাপ, 

কোনটা ছুইধাপ, কোনটা আরও বেশী ধাপ দূরে । এই জাতীয় দ্রব্যকে 

পরোক্ষ বা মুলধন দ্রব্য বলে (10010০0 ০00 5801021 £০০95)। এক 

পর্যায় হইতে ব্রব্যকে তাহার পরবর্তা পর্যায়ে আনিতে হইবে । তবে শেষ 

পর্য্স্ত সরাসরি অভাব মিটাইতে পারিবে । বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় সমস্ত 

পর্য্যায়েই ভ্রব্য থাকা দরকার | ভ্রব্যকে এক পর্যায় হইতে তাহার পরবর্তী পধ্যায়ে 

পরিণত করার মত কুশলতা ও শ্রম থাকা দরকার । নতুবা অভাব ভালভাবে 

মিটিবে না । 

অভাবের সঙ্গে পর্রিমাণগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে দ্রব্যকে ছুইভাগে ভাগ করা যায়। 

চাহিদার তুলনায় যে দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়__এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায় যে একজন যথেচ্ছ পাওয়ার ফলে অপরের পাইবার কোনও বাধা জন্মায় নাঁ_- 

ফলে ইহার জন্য কেহ মুল্য দিতে রাজী হয় না__এই জাতীয় 
৬। অবাধলভ্য ও অর্থ- 

নৈতিক দ্রব্য দ্রব্যকে অবাধ লভ্ড (£52) দ্রব্য বলে। আলো, 

হাওয়া, নদীর জল ইত্যার্দি এই পর্যায়ে পড়ে । আর যে 

সকল দ্রব্য চাহিদার তুলনায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না_-একজন বেশী পাইলে 
অপরের ভাগে কম পড়ে অথবা তাহারই অংশে অন্য জিনিষ কম পডে-_সুতরাং যার 

জন্য লোকে মুল্য দিতে স্বীকৃত হয়-_এই জাতীয় দ্রব্যকে অর্থ নৈতিক দ্রব্য বলে। 

কোনও দ্রব্য অবাধলভ্য ব1 অর্থ নৈতিক-__কোন্ পদবাচ্য হইবে ইহা তাহার ভ্রব্যের 
অন্তনিহিত গুণের উপর নির্ভর করে না । একই দ্রব্য ক্ষেত্রবিশেষে অবাধলভ্য আবার 

অন্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মাছ আমাদের নিকট 

অর্থনৈতিক দ্রব্য । কিন্তু নিরামিষাশীর দেশে ইহা অবাধলভ্য দ্রব্য । অবাধলভ্য 
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দ্রব্য লইয়া অর্থনৈতিক সমস্যার স্থষ্টি হয় না। অর্থনৈতিক দ্রব্যের ভোগ, উৎপাদন, 
বিনিময়, বন্টন সমপ্তই সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত সমস্যাই আমাদের 
আলোচ্য বস্ত। 

২ভপযোগ (0820%8 ) ই. অভাব দূর করিবার ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। 
উপযোগ সম্পপ্ন দ্রব্য যে উপকারীও (এ38681) হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। 
অভাব দূর করিতে পারিলেই হইল । অভাব ভাল কি মন্দ তাহা! যেমন আমাদের 

বিচার্য নহে, সেইরূপ দ্রব্যটি আমাদের কোনও প্রয়োজন সাধন করে কিনা তাহা 

আমাদের দেখিবার দরকার নাই। আমি যে অভাববোধ করি, যাহা তৃপ্ধ করিবার 

জন্ত সচেষ্ট হই, তাহা অপরের এবং যোগ্যতর ব্যক্তির বিবেচনায় অনিষ্টকর বিবেচিত 

হইতে পারে-যেমন মাদকক্রব্যাদদি। কিন্তু তাহা সত্বেও যদি আমি উহার জন্য 

অভাববোধ করি, তবে অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় আমার নিকট উহার উপযোগ 

আছে স্বীকার করিতে হইবে । উপযোগ সন্বন্ধে যখন 

আমরা আলোচনা করি নীতির ব্যাপারে আমরা কোন 

রায় দেই না। নীতিগত প্রশ্বের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু নীতির 

ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু অভাববোধের ব্যাপারে ব্যক্তিই শেষ কথা 

বলার মালিক। সেইজন্ভই উপযোগকে নীতি নিরপেক্ষ হিসাবে ব্যাখ্য1 কর] হয়। 

নৈতিক সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য অন্ত শান্্র আছে। ইহা অর্থশান্ত্রের 
এলাকার বাহিরে । শুধু তাই নয়। কোন ভ্রব্য কিনিয়া অনেক সময় মনে করি 

আমি ঠকিয়! গিয়াছি। অর্থাৎ যে অভাব মিটিবে বলিয়। 

মনে করিয়াছিলাম অথবা অভাব যে পরিমাণে মিটিবে 
মনে করিয়াছিলাম কাধত: তাহা হয় নাই। এক্ষেত্রে ত্রব্যটি পাইবার পূর্বে 
অভাববোধ যতটা দূর হইবে মনে করিয়াছিলাম দ্রব্যটির উপযোগ তাহাই ধরিতে 
হইবে । 

দ্রব্যের কোন পদার্থগত ব! রাসায়নিক অস্তঃনিহিত গুণের জোরেই দ্রব্য আমাদের 
অভারের তৃপ্তি ঘটাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু অন্তনিহিত গুণ থাকিলেই উপযোগের 
হষ্টি হয় না। যদি তাহা হইত তবে একটি দ্রব্যের একজনের নিকট উপযোগ আছে 
আর অপরজনের নিক্ষট উপযোগ নাই এমনটি হইতে পারিত না। ধুমপায়ীর 
নিকট তামাকের উপযোগ আছে। কিন্ত যে ধূমপান করে না তাহার নিকট 
তামাকের উপযোগ নাই। অর্থাৎ উপযোগ একটি আপেক্ষিক (7518056 ) 

, ধারণা । দ্রব্য এবং তাহার ব্যবহারকারীর মধ্যে ষদি এরপ সম্বন্ধ থাকে যাহার 

. ফলে ব্যবহারকারী মনে করে ভ্রব্যটি তাহার কোনও অভাব মিটাইবে--তাহা। 

নীতি নিরপেক্ষ 

প্রত্যাশিত অভাবপুরণ 



মৌলিক পদ ও ধারণা ১৩, 

হইলে উক্ত ব্যবহারকারীর নিকট দ্রব্যটির উপযোগ আছে স্বীকার করিতে হইবে । 

উপযোগসম্পনন হইলে তাহাকে ভ্রব্য বলে। 

উপযোগের উৎস ও প্রকারভেদ € 5001:055 810. 1537505 0£ 0661365 ) 

(১) ম্বাভাবিক উপযোগ--আযমাদের অনেক অভাব প্রকৃতি সরাসরিভাবে মিটায় 1 

সুর্যের আলোক ও উত্তাপ, পাহাড় পর্বতের সৌন্দর্য অস্তগামী স্থধের মাধুরী 

এখানে প্রকৃতি যাহা যে অবস্থায় দান করিতেছে, তাহার 

উপর মানুষের আর কিছু করিবার নাই। আমরা 

সোজাস্জি আমাদের অভাব মিটাইতে পারি। 

প্রাকৃতিক উৎস 

(২) সেবাগত উপযোগ--অনেক ক্ষেত্রে মানষের কাজ দ্রব্যের আকার ধারণ 

টার জেন না করিয়াও সেই কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাবপুরণ 

করে । অভিনেতার অভিনয়, শিক্ষকের শিক্ষাদান ইত্যাদি 

এই পর্যায়ে পে । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষ ও প্রকৃতি মিলিয় 
উপযোগের স্যট্টি করে। প্রকৃতি তার দান যে রূপে, যে স্থানে, যে সময়ে দেয়__ 

আমাদের অভাবপুরণের পক্ষে সেই রূপ, স্থান বা! সময় উপযুক্ত থাকে না মানুষ 
তার শ্রমের দ্বারা সেই রূপ, স্থান বা সময়ের পরিবর্তন ঘটাইয়৷ অধিকতর উপযোগের' 

স্য করে । 

(৩) বূপগত উপযোগ-_আমাদের আসবাবপত্রের সখ আছে । আসবাব ঠৈেয়ার 

হয় কাঠ হইতে । প্রকৃতি কাঠ যে অবস্থায় দেয়, সেই কাঠের অনেক রকম বূপাস্তর 

ঘটাইয়।! তাহ হইতে আসবাব তৈয়ার করা হয় । 

(৪) স্থানগত উপযোগ-_খনি অঞ্চলে কয়লার অপ্রাচুর্ধ কলিকাতা হইতে অনেক 
কম। উনানের আগুণ সেখানে অনেকেই সব সময় জ্ঞাঙ্গাইয়! রাখে । খনি অঞ্চল 
হইতে কলিকাতায় চালান দ্দিলে নিশ্চয় উপযোগ বুদ্ধি পায়। দেখানে রাস্তাঘাটে 
কয়লা 'নষ্ট হয়+. এখানে রেলের-পোড় কয়লা কুডাইয়! অনেক লোক জীবিকা 

অঞ্জন করে। 

(৫) সময়গত উপযোগ- আম গ্রীষ্মকালের ফল। শীতকালে আম পাওয়। যায় 

না। শীতকালে অপ্রাচুর্য হেতু ইহার উপযোগ বাড়িয়া ষায়। স্থতরাং গ্রীক্মকালের 

আম বদি সংরক্ষণ করিয়া! শীতকালে যোগান ফেওয়! সম্ভব হয়, তবে উপযোগ 
অনেকট! বাড়িক্রী যাইবে | ত্রব্য যখন প্রচর পরিমাণে পাওয়া যায়, তখন তার গুরুত্ত 
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কম থাকে । একটু নষ্ট হইলেও কেহ খেয়াল করে না। কিন্ত যখন দ্রব্যের যোগান 

কম থাকে, তখন সেই একটুখানির গুরুত্বই বড হইয়! দেখা দেয়। সেই একটুখানিরই 

অভাবপূরণের ক্ষমতা বাড়িয়া যায় । আভডতদারেরা ধান চাল যখন উঠে তখন মজুত 
করে এবং পরে তাহা বাজারে ছাডে । এইভাবে সময়ের পরিবত্তন করিয়া তাহার! 

অধিকতর উপযোগের স্থষ্টি করে । 

ঘন বা সম্পদ্দ ডে/০৪10, )-_অর্থশাস্ত্রে ধন কথাটি প্রায়ই ব্যবহার কর। হয়। 

অর্থশাজ্রকে ধনবিজ্ঞানও বলা হয় । স্তরাং ধন বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা 

দরকার । বস্তগত দ্রব্য যাহা মান্ষের মালিকানায় আছে বা আসিতে পারে তাহারই 

নাম ধন। 

একটু আগেই আমর] বলিয়াছি, যাহ? কিছু উপযোগ সম্পন্ন তাহাই দ্রব্য। ধন 

দ্রব্যের একটি বিশেষ বিভাগ | স্থতরাং ধন হইতে গেলে 

উপযোগ থাক চাই । এখানে আবার বলিয়া রাখা ভাল 

উপযোগ আর উপকারিতা এক নয় । ধন আখ্য। পাইতে হইলে উপযোগ থাকিতে 

হইবে । তাই বলিয়া! উপকারিত1 থাকিতেই হইবে তাহার কোন মানে নাই । 

উপযোগ থাকিলেই অর্থাৎ দ্রব্য হইলেই তাহা ধন হইবে একথা ঠিক নয়। 

অবস্তগত ভ্রব্যকে আমরা ধন বলিব না । রেসের ঘোডার গতিবেগ-_-ইহার উপযোগ 

আছে । আবার ইহা অপ্রচুরও বটে । তবুও ইহাকে ধন বলিব না। কারণ ইহা 
বস্তগত নয়। রেসের ঘোভাটি নিশ্চয়ই সম্পদ । কিন্তু 

উহার গতিবেগ, সৌন্দর্য ইত্যার্দি গুণকে যর্দি আলাদ। 

করিয়া সম্পদ হিবাবে গণ্য করিতে হয়-__তবে একই জিনিষ বহুবার গণনা কর! হইবে । 

ইহাতে গোলমাল বাড়িবে মাত্র। সম্পদ ও উপযোগের মধ্যে ভেদরেখ! মুছিয়! 
যাইবে । স্বাস্থ্যই সম্পদ-_এই জাতীয় কথা আমর অনেক সময় বলি। স্বাস্থ্য এবং 

এই ধরণের আরও গুণ-_ইহাদের উপযোগ আছে । কিন্তু বস্তগত নহে বলিয়া আমর! 

ইহাদিগকে সম্পদ আখ্য। দিতে পাবি না। 

বস্তগত দ্রব্য হইলেই ধন হইবে না। দ্রব্যটি যদি মানুষের মালিকানায় থাকে 

বা আসিতে পারে তবেই ধনের পর্যায়ে পড়িবে । বাতাসের উপযোগ আছে । 

যার রা ইহা বস্তগতও বটে। কিন্তু ইহা এত প্রচুর পরিমাণে 

যোগ্যতা! ও এপ্রাচূধ্য. পাওয়া যায় যে কেহ ইহার মালিকানা পাইবার জন্ত 

ব্যস্ত নয়। যে যত চায় পাইতে পারে। অপ্রাচুর্ধয না 

থাকিলে মালিকানার প্রশ্ন উঠে না। আবার, স্ত্ধ, চন্দ্র, ভারত মহাসাগর- ইহাদের 

প্রক্ৃতিই এইরূপ ষে ইহাদের উপর মালিকানা বর্তাইবার প্রশ্ন উঠে না। স্থতরাং 
২ 

১। উপযোগ 

২। বস্তগত 
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এগুলি ধনের পর্যায়ে পডে না। মালিকান। অবশ্য ব্যক্তিগত হইবে এমন কথা নাই। 
ব্যক্তি, যৌথ কারবার, অংশীদারী কারবার, মিউনিসিপ্যালিটি, রাষ্্র-যে কেহ মালিক 
হইতে পারে । 

. আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি মালিকানার প্রশ্ন কেবলমাত্র হস্তাস্তরযোগ্য দ্রব্যের 
ক্ষেত্রেই উঠিতে পারে । হস্তাস্তরযোগ্য দ্রব্য বিক্রয়যোগ্যও বটে। আমরা আরও 

টিয়া তার দেখিয়ছি, কেবলমাত্র বাহক দ্রব্যই হস্তাস্তরিত হইতে 
অপ্রচুর হস্তাস্তরযোগ্য পারে । আবার বস্তগত দ্রব্য হইলে তাহা বাহিকও হইবে । 

বিহাবরারা জনি ক্থতরাং দেখা যাইতেছে বস্তগত ও মালিকানা এই দুইয়ের 
মধ্যে সম্বন্ধ রতিয়াছে। তবুও ধনকে বস্তগত দ্রব্য বলা যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে 

বস্তগত অবাধলভ্য দ্রব্যকে ধন বলিতে হইবে । আবার ধনকে শুধু অপ্রচুর হস্তাস্তর- 
যোগ্য ব্রব্যও বলা চলে নাঁ। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ের স্থনামকে ধন বলিতে হয় । 

কারণ ইহা অপ্রচুর এবং বাহিক-_স্থতরাং বিক্রয়যোগ্য বা হস্তাম্তরযোগ্য । ইহার 
উপযোগও আছে । কিন্ত অ-বস্তগত বলিয়! ইহ1 ধন বলিয়! গণ্য হইবে না| কোন 

কিছু ধন কিনা তাহা জানিতে হইলে তিনটি প্রশ্ন করিতে হইবে । (১) ইহার 

উপযোগ আছে কি? (২) ইহা বস্তগত কিনা? €৩) ইহার কোনও মালিক 

আছে কি? এই তিনটি প্রশ্নেরই যদি ইতিবাচক উত্তর হয়, তবে ইহাকে ধন 

বলা হইবে । 

শিক্ষকের শিক্ষাদান, গায়কের গান-_-এই জাতীয় কাজকে আমরা সেবা! আখ্যা 

দিয়াছি। ইহাদের উত্পাদন ও ভোগ যুগপৎ হয়। 

বস্তগত রূপ লইবার অবকাশ এখানে নাই। সুতরাং 
অভাবপূরণ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্বেও ইহাদিগকে ধনের পর্যায়ে ফেল! 
চলিবে না। 

আমর বলিয়াছি মানুষের মালিকানা বর্তাইতে পারে না এই জাতীয় দ্রব্যকে 

আমর] সম্পদ বলিব ন1 | প্রশ্ন উঠিতে পারে মান্ুষ স্বয়ং সম্পদ কি না। ক্রীতদাসের 
বেলায় কোনও গোলযোগ নাই । ক্রীতদাসের উপযোগ আছে। সে বস্তগত, 

তাহার প্রভুই তাহার মালিক। সুতরাং ক্রীতদাস সম্পদ । স্বাধীন মানুষ হইতে 
সেবা উৎপন্ন হয়__স্থতরাং তাহার উপযোগ আছে। 

সে বস্তগত ও অপ্রচুরও বটে । কিন্তু বর্তমানকালে তাহার 

মালিকানার কথা উঠে না। প্রত্যেক মান্বকে নিজেই নিজের মালিক বলিয়! 

ধরিয়া লইলে মান্ুষকেও সম্পদ পর্যায়তুক্ত করার পক্ষে স্থপা্িশ কর1 চলে। 

কিন্ত আমর] সম্পদের যে সংজ্ঞ! দিয়াছি সেই হিসাবে মানুষকে সম্পদ বলা যায় না। 

সেবা কি সম্পদ? 

মআনুষ সম্পদ কিন! 
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তাহ। হইলেও সম্পদ হইতে হুষ্ট উপযোগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তৈয়ারী উপযোগও 

আমরা বরাবরই আলোচন। করিব । 

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ __যে সম্পদের মালিক ব্যক্তি তাহাকে আমরা ব্যক্তিগত 
সম্পদ্ধ বলিব, ঘেমন--ঘরবাড়ী, খেতখামার ইত্যার্দি। রাস্তাঘাট, পাহাড়-পর্বত,. 

নদীনালা _এই জাতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মালিক 

হইবার কথা উঠে না। যাছুঘর, পার্ক, রেলপথ-_'এই 
জাতীয় সম্পর্দের মালিক বিভিন্ন পর্যায়ের রাষ্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান । এই জাতীয় সম্পদ-_যাহাত্র 

মালিক কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তাহাকে জমষ্টিগত জম্পদ্ বলা হয়। রাষ্ট্রের কার্ষের 

পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত সম্পদের পরিমাণও বাড়িতেছে। 

ব্যক্তিগত ও সমগ্রিগত সম্পদ 

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যাবতীয় সম্পদকে জাতীয় জম্পদ্দ বল! হয়। জাতীয় 

সম্পর্দ হিসাব করার সময় কিছু সাবধানতা প্রয়োজন । অনেক জিনিষ ব্যক্তির 

তরফ হইতে সম্পদ হইলেও জাতীয় সম্পদ নহে_যেমন যৌথ কারবারের 

শেয়ার এবং সরকারী বা বেসরকারী খণপত্র। ধরা যাক কোন যৌথ কারবারের 
মূলধন ২০,০০০২--আমার ইহাতে ১০৪২-র শেয়ার আছে । এই শেয়ারের উপযোগ 

আছে-_ইহা! বস্তগত- ইহার মালিক আমি, ইহ] বিক্রয়যোগ্যও বটে, কেন না ইহার 

উপযোগ, অগপ্রাচুর্ধ ও হস্তাস্তরযোগ্যত1 আছে। সুতরাং আমার দিক হইতে আমি 

ইহাকে সম্পদ মনে করিতে পারি। কিন্ত জাতির দিক হইতে ইহা সম্পদ নয়। 

জাতীয় সম্পদ হিসাব-নিকাস করিবার সময় আমাকে ও যৌথ কারবার উভয়কেই 

ধরা হইবে । আমার হিসাবে শেয়ারটি কোম্পানীর নিকট আমার পাওনা । কিন্ত 

কোম্পানীর হিসাবপজ্রে ইহা আমার নিকট কোম্পানীর দেনা । এই শেয়ার দেন। 

বা পাওন! কিছুর মধ্যেই পড়িবে না। আমার নিকট শেয়ারটি যদি ধনাত্বক সম্পদ 

হয়, কোম্পানীর নিকট ইহ] খণাত্বক সম্পদ । কিন্তু সম্পদ খণাত্মক হইতে পারে না। 

আসল ব্যাপার হইল সম্পদ ও অধিকারপত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতে হইবে । সম্পদ 

হইতে আয় হয় আর অধিকারপত্র মারফৎৎ সেই আয়ের 
শেয়ার সম্পদ নয়? সম্পত্তির 
অনিকার বণ্টন হয়। শেয়ার অধিকারপত্র মাত্র । যৌথ কারবারের 

যন্ত্রপাতি, মালপত্র ইত্যাদি হইল সম্পদ । এই সম্পদ হইতে 
যেআয় হইবে আমার শেয়ার মারফ আমি সেই আয়ের 5888ত ভাগ পাইবার 

অধিকারী, এবং যৌথ কারবারের সম্পদেরও চ8?৪ত অংশের মালিক আমি। 

সরকারী বা বেসরকারী খণপত্র সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য | 
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টাকাকডির ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বলিতে পারি। ব্যক্তির দিক হইতে 
টাকা ইহাকে সম্পদ বল! হয়। বাস্তবিকপক্ষে জাতীয় আয়ের 

প্রতীক মাত্র উপর কে কতট। কর্তৃত্ব খাটাইবে টাকাকড়ি তাহাই মাত্র 

নিদ্ধারণ করে । যাহার নিকট যত বেশী টাকা থাকিবে 

জাতীয় আয়ের তৃত মোটা অংশ সে নিজের কবলে পাইতে পারে । আয় ও সম্পদ 
আমর! টাকার মাধ্যমেই প্রকাশ করি । কিন্তু তাই বলিয়! টাকাকডি সম্পদ নহে। 

যর্দি তাহা হইত তাহা হইলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া সরকার বাতারাতি অর্থ- 
নৈতিক সমস্তার সমাধান করিতে পাব্বিত। 

সম্পদ আমাদের অভাব মিটায়। জাতীয় সম্পদের যে অংশের উপর বিদেশীদের 

মালিকান। বর্তমান, তাহা হইতে আয় হইলেও সেই আয়ের মালিক আমরা নহি-- 

বৈদেশিক লেনদেন উহা! আমাদের অভাব পূরণের কাজে আসিবে না। স্বতরাং 

জাতীয় সম্পদের হিসাবনিকাশ করিবার সময় এর অংশ 

বাদ দিতে হইবে । আবার ভিন্ন দেশের জাতীয় সম্পদের যে অংশের উপর আমাদের 

মালিকানা] আছে, তাহা আমাদের দেশের বাহিরে অবস্থিত হইলেও আমাদের 

অভাব পুরণ করিতে পারে। সুতরাং জাতীয় সম্পদ হিসাব করিবার সময় 

এইদিকে নজর দিতে হইবে । 

আয় £ সম্পদ পধ্যারভুক্ত ভ্রব্যার্দি হইতে মানুষের কাম্য ঘটনার উৎপত্তি হয় । 

ইহাকে সম্পদ হইতে উদ্ভূত সেবা বা উপকার (17981)680) বলাযার। যে কোনও 

দ্রব্য হইতে তাহার যথাযোগ্য সেবা পাওয়া যায়। নতুবা তাহার উপযোগ থাকিত 
না। তাহাকে দ্রব্যও বল। চলিত না । বৌদ্র-বুষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া আমর! কামন! 

করি। বাসগৃহ এই আকাঙক্কফিত ঘটনাটি ঘটায়। বাসগৃহ আশ্রয়ব_এই সেবা 

আমাদের দেয়। শুধু সম্পদ হইতেই সেবার ্থষ্টি ভয়, তাহ নয়। স্বাধীন 
মানষও সেবার উৎস হইতে পারে। অভিনেতা অভিনয় করিয়া আমাদের 

আনন্দ দেয়-_উকিল মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করে-_-এ ক্ষেত্রে অভিনেতা ও উকিলই 
হইল সেবার উৎ্স। পম্পদ বা স্বাধীন মানুষ হইতে যে সেবা পাওয় যায় তাহাকেই 

আয় বলে। 

ব্যয় (0০50) সম্পদ হইতে শুধু কাম্য ঘটনার উদ্ভব হয় না। সম্পদ 
'অনাকাজ্চিত ঘটনার জনকও বটে। বাসগৃহ হইতে আমরা আশ্রয় পাই। 
কিস্ত ইহার জন্য মালিককে মেরামতের খরচ বহন করিতে হয়, কর দিতে 

হয়, শেষ পধ্যস্ত ইহা অকেজে! হইয়া পড়ে । ক্রীতদাস হইতে নানাবিধ সেবা! 
*পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পাইতে গেলে তাহার খাওয়া-পরার ও থাকিবার 



১৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । স্বাধীন শ্রমিক হইতে সেবা পাওয়া যায় কিন্ত বিনিমক্ষে 
তাহাকে বেতন দিতে হইবে । সেবার আনুষঙ্গিক এই অল্রীতিকর ঘটনাগুলিকে 

ব্যয় বলা হয়। | 

নীট আয় (০ [০০০০০ )৪ সম্পদমাত্রের আয় ও ব্যয় আছে । আকাঙ্ক্ষিত 
ঘটনাগুলির সঙ্গে অগ্রীতিকর ঘটনাগুলিও আসিয়া যায় । বিনাশুক্কে ভোগ করিবার 
উপায় নাই। শেষ প্স্ত ব্যয় হইতে আয় সাধারণতঃ বেশী হয়। যদি না 
হয়, সে ধরণের দ্রব্যের মালিকানার জন্য কেহ ব্যগ্র হইবে না। তাহ] শেষ পর্যযস্ত 
সম্পদ থাকিবে না। মালবাহী লরী সম্পদ। মাল পৌছাইয়! দেওয়_এই সেব' 
ইহ1 হইতে আমরা পাই। মাল টানার বাবদ ষে ভাডা পাওয়া যায়-__লরী সেই 
কাম্য ঘটনার উৎ্স। এই সেবা হইল ইহার আয়। পেট্রল, মোবিল, গ্যারেজ, 

ড্রাইভার, মেরামত ইত্যাদি খাতে খরচ হইল ইহার ব্যন্। ব্যয় হইতে আয় 
সাধারণতঃ বেশী থাকে । নতুবা কেহ ব্যয় বহন করিতে রাজী হইত না। যত দিন 
যাইবে ব্যয় তত বাড়িতে থাকিবে । প্রতি লিটারে কম মাইল যাইবে, গতিবেগ 
কমিবে, ঘন ঘন মেরামত দরকার হইবে । শেষে যখন আয় হইতে ব্যয় বেশী হইতে 
থাকিবে তখন ইহা আর ব্যবহার করা হইবে না। ইহার স্থান তখন হইবে 

বাজে জিনিষের গাদায়। ইহাকে আর সম্পদ বলিয়! গণ্য 

করা হইবে না। আয় এবং ব্যয়ের পার্থক্যকে নীট আয় 

বলে। লরী হইতে ভাতা বাবদ বৎসরে ধরা ধাক ২৪,০০০. পাওয়া ষায় এবং ইহার 

জন্ক বৎসরে ব্যয় হয় ১৫,০০০২ 1 বাৎসরিক মোট আয় এ ক্ষেত্রে ২৪,০০০ এবং 
বাৎসরিক নীট আয় হইল ২৪,০০* _ ১৫,০০০ অথবা ৯,**২ | উপযোগ হইল নীট 

আয় বা ব্যয় হইতে অধিক আয় প্রজনন করিবার ক্ষমতা । 

ভপযোগের নতুন সংজ্ঞা 

৬” জম্পদদ ও আর ( ভ/০৪1৮। & [1,50296 ) £ সম্পদ হইল আয়ের উৎস। দ্রব্য 
হইতে আয হয় বলিয়াই দ্রব্য সম্পদ আখ্যা পায়। 

রা দত পরিমাপ করিতে গেলে এই ছুইয়ের পার্থক্য বিশেষভাবে 
আতপ হুইল একটি প্রবাহ_-কি ধরা পড়ে। যে কোনও নিদিষ্ট মুহূর্তে (9০406 ০৫ 

হিতে উন সি 000০ ) আমরা সম্পদের হিসাব করি। কিন্ত আয়ের 

বেলায় একটা সময় ব্যাপিয়া (9৪71০. ০£ 010০) যাবতীয় 
সেবার হিসাব আমরা লই। ২৪শে জুন দুপুর ১২টায় একটি আম বাগানের আয় 

কত, এক্প উক্তির কোন মানে হয় না। এক বৎসর জুড়িয়া ষে আমের ফসল 

পাই তাহাই হইল আমবাগান্টির বাৎসরিক মোট আয় । সম্পদ হইল ভাণ্ডার (297, 
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ভ্রাতীয় ধারণা । আর আয় হইল এক প্রবাহ (00 )। সম্পদ হইল একটি মুহূর্তের 

ছবি। আয় হইল একটি চলচ্চিত্র, এখানে গতিবেগের কথা উঠে। টাল! ট্যাঙ্কে 

একটি নিদিষ্ট মুহূর্তে এত লিটার জল আছে এরকম উক্তি আমরা করিতে পারি । 

কিন্তু এই চৌবাচ্চা কি হারে জলশৃন্ত হইতেছে তাহ বুঝাইতে হইলে প্প্রতি মিনিটে 
বা প্রতি ঘণ্টায় এত লিটার” এইরূপ বলিতে হইবে। সেইরূপ এই মুহূর্তে আমার 
৩,০০০২ আছে, এ কথা আমি বলিতে পারি । কিন্তু আমার আয় কত প্রশ্ন কর। 

হইলে শুধু ৩০২ বলিলে কোনও মানে করা যায় না। প্রতি মাসে ৩০*২, আর 
প্রতি দিন ৩০০২ এক কথা নয়। কতট1 সময়ের মধ্যে ৩০০২ পাই তাহার উল্লেখ 

করিতে হইবে । 

৮ /আধিক ও প্রকৃত আনম (10077655 10001065 ৫. 7২৪৪] [11009106 ) £ সেবা 

বস্তগভ রূপ ধারণ করিবার অবকাশ পায় না। সেজন্য সম্পদের মধ্যে ইহাকে 

আমর। ধরি না। কিন্তু আয়ের মধ্যে সেবা ধরিতে হইবে । 
আর অর্থের আকারে প্রকাশ | 
করহয়। কিন্তু প্রকৃত আন শুধু তাই নয়__বস্তগত দ্রব্য হইতে আমর] ষে সেবা পাই 
আধিক আত্ম হইতে ম্বতত্ততর তাহা অবস্তগত | কিন্তু এই সেবাই হইল আমাদের 

প্রকৃত আয়। কি সম্পদ কি আয় উভয়কেই আমরা 

অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত । সম্পদ ও সেবা বহুবিধ । বিভিন্ন 

দ্রব্যকে একত্র করিয়া কিছু বলিতে হইলে ইহাদের প্রত্যেককে সাধারণ কিছুর মাধ্যমে 

প্রকাশ কর। দরকার । এই সাধারণ কিছুই হইল অর্থ। কোনও ব্যক্তির সম্পদের 

হিসাব দিতে গেলে তাহার মালিকানায় যত বস্তগত দ্রব্য আছে তাহার ফিরিস্তি দিতে 

হইবে- থা, ১টি বাড়ী, ৫টি খাট, একটি সিন্দুক ইত্যাদি । ইহাতে মোট সম্পদ 

সম্বন্ধে সম্যক ধারণ। জন্মায় না। বিভিন্ন এককের মধ্যে সমষ্টি হারাইয়া যায়। দুইজন 
ব্যক্তির সম্পদের তুলনা করিতে গেলেও একই অন্থবিধ! দেখা দেয়। অর্থের মাধ্যমে 

যদি সম্পদের হিসাব কর। হয়, তবে এই জাতীয় অস্থবিধা দেখা দিবে না। কিন্তু এ 

কথা তুলিয়া! গেলে চলিবে ন। যে অর্থ প্রকৃত আয় নয়। একট বিশেষ সময় জুড়িয়! 
সম্পদ ও স্বাধীন মানুষ হইতে যে সেবা! আমরা পাই তাহাই হইল আমাদের প্ররুত 

আয়। অনেক সময় আমাদের আঘিক আয় বাড়িয়া ষায়। কিন্ত দ্রব্যের দাম বাড়িয়া 

যাওয়ায় বন্ধিত অর্থের বিনিমন্ষে হয়ত আগের চেয়ে কম দ্রব্য ক্রয় করিতে পারি। এ 
ক্ষেত্রে আধিক আয় বাড়িলেও, প্রকৃত আত্ম কমিয়াছে। আরও তলাইয়! দেখিতে 

গেলে, সম্পদ ও সেবা হইতে যে সম্তভোষ লাভ করি তাহাই আমাদের প্ররুত আয়। 

কিন্ত সন্তোষ মাপ কৰ্িবার কোনও যন্ত্র আবিষ্কার, হন নাই। দ্রব্য মাপিবার একক 
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আছে? কিন্তভিক্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন একক । নান। জাতীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে 

সাধারণ কোনও বক্তব্য পেশ করিতে হইলে গেলে তাহাদিগকে অর্থের মাধ্যমে এক 
জাতীয় করা ছাড়া উপায় নাই। অর্থের মাধ্যমে আমরা নানাবিধ সম্পদ, বিভিন্ন 

প্রকারের আয় ও হরেক রকমের সম্পত্তির অধিকারকে একজাতীয় করিয়া তাহাদের 

সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য পেশ করিতে পারি । 

/হস্তাস্তর ও বিনিময় (702105151৫0 ছয52065 ) £ কোন ভদ্রলৌক তাহার 

বসত-বাটি রামরুষ্চ মিশনকে দিলেন । বাডীর মালিকানা উক্ত ভদ্রলোকের নিকট 

হইতে মিশনের নিকট হস্তাস্তরিত হইল । কিন্তু ভদ্রলোক 

নাম বিশ ন ইহার পরিবর্তে কোন কিছু বুঝিয়! পাইলেন না। এই 
ধরণের এক-তরফা হস্তাস্তরকে দান বলে। কিন্তু মিশন 

যদি বাডীটির পরিবর্তে ২০,০০০২ ভদ্রলে'ককে দেন, তবে আর ইহা দান থাকিবে 
নাঁ। ইহা! হইবে বিনিময় । বিনিময়ে ছুই তরফেই হস্তান্তর হয়। বাড়ীর মালিকান' 
ভদ্রলোকের নিকট হইতে মিশনের নিকট হস্তাস্তরিত হইল । ইহার পরিবর্তে 
২০,০০০. র মালিকানা মিশনের নিকট হইতে ভদ্রলোকের নিকট হস্তান্তরিত হইল । 
সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ বিনিময় (01:5০ ৪7075017201 7য:০108,0£) £ দ্রব্যের 

সহিত দ্রব্যের সাক্ষাৎ বিনিময় আজকাল খুব কমই হয় । কোন বালক অপর বালকের 
লাটিমের সহিত্ত তাহার ডাকটিকিট বিনিময় করিল। 
এখানে অর্থের কোনও প্রয়োজন হইল না। অথচ 

ছু-তরফেই মালিকান। হস্তাস্তর হইল । আজকাল অর্থের মারফৎ অধিকাংশ বিনিময় 
হয়। আমার চাল আছে। পরিবর্তে আমার চিনির দরকার । আমার চাল বিক্রয় 
করিয়! অর্থ পাইব। সেই অর্থদিয়া আবার চিনি ক্রয় করিব। দ্রব্য-_অর্থ-_দ্রবা 
এইভাবে বিনিময়ের কাজ হয়। চালের সহিত চিনির বিনিময় দরকার । সাক্ষা্ভাবে 
না হইয়] সেই বিনিময় পরোক্ষভাবে অর্থের মাধ্যমে হইল | বিনিময়ের ফলে অভাব 
পূরণের ক্ষমতা বাড়ে । নতুবা বিনিময় স্বেচ্ছায় কেহ করিত না । অপ্রচুর ভ্রব্যেরই 
বিনিময় সম্ভব । এক হাতে তালি বাজে না বিনিময়ে দুইপক্ষের আগ্রহ দরকার | 
'আমি হয়ত বাতাসের বিনিময়ে অন্থ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে চাই । কিন্ত এরূপ বিনিময়ে 
অন্য পক্ষের আগ্রহ থাকিতে পারৈ না। সে জানে বাতাস অফুরন্ত, চাহিবামাত্ত্ 
পাওয়া যায় । কুতরাং ইহার পরিবর্তে সে অন্ত দ্রব্যের মালিকানা হস্তান্তর করিতে 

'আগ্রহশীল হইবে না। 
৫ দাম ও মুল্য (7১:156 ৪০ ৬৪13৩ ) £ বিনিময় হইতে দাম ও মূল্যের স্যষ্টি হয়। 
একটি জিনিষের পরিবর্তে অপর জিনিষ যতটুকু পাওয়। যায় তাহাই হইল প্রথম 

প্রব্য--অর্থ--দ্রব্য 



মৌলিক পদ ও ধারণা ২১ 

জিনিষটির মূল্য দ্বিতীয় জিনিষটির মাধ্যমে--অথব। দ্বিতীয় জিনিষটির মুল্য প্রথম 
জিনিষটির মাধ্যমে । ৫ ডজন ডিমের পরিবর্তে ১২ সের 

চিনি পাওয়া যায়। তাহা! হইলে ৫ ডজন ভিমের মূল্য 

১২ সের চিনি । আবার ১২ সের চিনির মুল্য ৫ ভজন ভিম। 
একটি দ্রব্যের এক এককের পর্গরবর্তে যতটা! অর্থ পাওয়। যার তাহাই হইল দ্রব্যটির 

অর্থমূল্য বা দাম। ১০টি কলম ৫০২ দিয়া কেনা হইল । একটি কলমের জন্য তা! 

হইলে ৫২ পাওয়া যাইতেছে । স্থতরাং বলিতে পারি কলমের দাম ৫২ । 

বাজারে যদি ১০টি দ্রব্য থাকে তবে তাহাদের যেকোন একটির মূল্য ৯ 'প্রকারে 

প্রকাশ করা যায়। অর্থ যদি এই টির অন্যতম তয়, তবে এই ৯টি মূল্যের অন্যতম 
হইবে অর্থমূল্য । এই অর্থমূল্যই হইল দাম। দাম সব সমথ একক হিসাবে প্রকাশ 
করা হয়। ১০টি কলমের দাম ৫০২ বলা হয় না। ১০টি কলমের মুল্য ৫০২ __ 
১টি কলমের দাম ৫২ । 

আমর! আগেই বলিয়াছি, আজকাল সমস্ত দ্রব্যেরই অর্থের সহিত বিনিময় হয়। 

ফলে এই সব দ্রব্যের অর্থমূল্য বা দাম আমর1 জানি । সেক্ষেত্রে দ্রব্যগুলির মধ্যে মূল্যের 
সম্বন্ধ সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে । ১টি কলমের দাম ৫২ আর ১টি পেম্সিলের 

দাম ২ ন.প.। ইহা হইতে সহজেই খলা যার, ১টি কলমের দাম হইবে ২০টি 
পেন্সিল। 

সমস্ত মূল্য একসঙ্গে বাড়িতে বা কমিতে পারে না। ক-এর খ-মূল্য বাডা মানেই 
খ-এর ক-মূল্য কমা । সমস্ত দাম কিন্ত একই সঙ্গে বাডিতে ব1| কমিতে পারে । 

ক এবং খ উভয়ের দাম ব। অর্থমূল্য একসঙ্গে বাডিতে বা কমিতে পারে । সেক্ষেত্রে 
অর্থের মূল্য কমিবে ব বাডিবে । ক,খ এবং অর্থ-_তিনটি দ্রব্যের হিসাব লইতে 
হইবে । সমস্ত মূল্য একসঙ্গে বাডে বা কমে নাই । 

/বিনিময় মূল্য ও ব্যবহার মুল্য (৬০1০-107-2301)980752 ৫0 ৬৪13০-10-552) + 

অনেক সময় বিনিময় মূল্যের সঙ্গে ব্যবহার মূল্যের তফাৎ 
ব্যবহার মুল্য মোট উপযোগের উপর নির্ভর করে। বিনিময় করা হয়। দ্রব্যের মোট উপযোগের নামই ব্যবহার 
মূল্য থাকিতে হইলে ব্যবহার মূল্য । ব্যবহার মূল্য না থাকিলে বিনিময় মুল্য থাকিতে 
মূল্য থাকিলেই চলিবে না__ 
অপ্রাচূর্য ও হস্তাস্তর- পারেনা । যাহার উপষোগ নাই, তাহার সহিত কেহ 

রারাহাত হরকার কিছু বিনিময় করিবে না। তাই বলিয়! ব্যবহার মূল্য 

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়মূল্যও যে বাড়িবে এমন কোন কথা নাই। বিনিময়মূল্য 
থাকিতে গেলে শুধু ব্যবহারমূল্য থাকিলেই চলিবে না। দ্রব্যটিকে অপ্রচুর ও ' 

'হুস্তাম্তরযোগ্য হইতে হইবে । সোনার চেয়ে জলের মোট উপযোগ অর্থাৎ 
নথ ৩ 

'র্খের মাধ্যমে প্রকাশিত 

মূল্যের নাম দাম 
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ব্যবহারমূল্য অনেক বেশী। তবুও সোনার বিনিময়মূল্য আছে__-জলের নাই। কারণ 
জল প্রচুর পাওয়া যায়। স্থতরাং ইহার বিনিময়ে কেহ কিছু দিতে রাজী হয় না। 

সোন! অপ্রচুর ও হস্তাস্তরযোগ্য । সেইজন্য ইহার বিনিময়ে কিছু না পাইলে সোনার 
মালিকান। কেহ হস্তান্তর করিতে চাহিবে না। পরে আমরা দেখিব ব্যখহব্লমূল্য 

নির্ভর করে মোট উপযোগের উপর । আর বিনিময়মূল্য নির্ভর করে প্রান্তিক 
উপযোগের উপর | 

উ্পাদন (7১:০0০6০7) £ সাধারণ ভাষাব় বস্তুগত দ্রব্য যাহার! তৈয়ার করে 

তাহাদিগকে উৎপাদক বলি। ছুতারমিস্ত্রি চেয়ার তৈয়ার করে । চেয়ার কাঠ 

হইতে তৈয়ার হয়। এই কাঠ প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু প্রকৃতি যে অবস্থায় ইহা 

দেয__অর্থাৎ জঙ্গলের কাঠ জঙ্গলে পড়িয়। থাকিলে-_-আমাদের আর চেয়ারে 

বসা হইবে না। কাঠুরে কাঠ কাটিবে-__গাভোয়্ান ষ্টেশনে আনিবে__রেলগাড়ী 
বা জলপথে কলিকাতায় আসিবে-__করাতকলে চেরাই হইয়। তক্তা হইবে-_-এই 
তক্তা1 কাঠের উপর ন্ত্রধর তাহার শ্রম নিয়োগ করিবে--তবে চেয়ার হইবে। 

প্রকৃতিদত্ত বস্তনিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই সরাসরিভাবে আমাদের অভাব মোচন করে । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে জঙ্গলের কাঠের মত- প্রাকৃতিক সম্পদকে বিভিন্ন পর্যায়ে মান্ুবের 

শ্রমের সাহায্যে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের অভাবপৃরণের 
উৎপাদনের অর্থ পদার্থের স্থষ্টি 
নয়_ উৎপাদন মানে অধিকতর ব্যাপারে উত্তরোত্তর উপযোগী করিয়! তুলিতে হয়। 

উপযোগের ৃষ্টি স্থল পদার্থ আমরা স্থষ্টি বা বিনাশ কোনটাই করিতে 
পারিনা । আমরা শুধু ইহার বূপাস্তর ঘটাইতে পারি । এই যে ধাপে ধাপে শ্রমের 
সমন্থয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর ঘটাইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে অভাবপূরণের 

উপযোগী করা ও শেষ পর্যস্ত ভোগ্য দ্রব্যে পরিণত কর_ইহারই নাম উৎপাদন? 

প্রত্যেক ধাপে যাহারা শ্রমদান করিয়াছে-__তাহাদের সকলকেই উৎপাদনশীল বলিতে 

হইবে । কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। একজনের কাজ যেখানে শেষ হইতেছে 

পরের ধাপের কাজ সেখান হইতে স্থরু হইতেছে । কাঠুরে কাঠ কাটিলে তবে 
গাডোয়ান তাহা বহিয়া লইয়া! যাইবে । উত্পাদন মানে পদার্থের উৎপাদন শহেঃ 

ইহা আমাদের সাধ্যের বাইরে; উৎপাদন মানে হইল অধিকতর উপযোগের 
উৎপাদন । 

ভোগ (00055009009 ) হ স্বুল পদার্থ স্ষ্টি যেমন আমর] করিতে পারি ন।, 

পদার্থের বিনাশও তেমনি আমাদের সাধ্যের বাহিরে । উত্পাদন মানে অধিকতর 

উপযোগের স্যন্টি। এই উপযোগের বিনাশই হইল ভোগ । ছুতার কাঠকে চেয়ারে 
কপাস্তরিত্ত করিয়া অধিকতর উপযোগের স্থপ্টি করিল। চেয়ারে বসিয়া আরাম 
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পাইবার জন্য আমর? ইহ ক্রয় করিলাম'। ব্যবহার করিতে করিতে এক সময় চেয়াকটি 

অকেজে! হইয়া যাইবে। চেয়ার হিসাবে আর ইহার সার্থকতা থাকিবে না। 

অভাব মোচনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমিতে কমিতে 
অভাব পুরণের ক্ষমতার অর্থাৎ 
উপযোগের বিনাশই ভোগ. একেবারে নিঃশেষ হইয়| যাইবে । অভাব পূরণের ক্ষমতা 

ফুরাইয়া যাওয়ার নামই হইল ভোগ। একবার ব্যবহার্য 
ভ্বব্যের বেলায় ভোগ ক্রমশঃ হইবার সুযোগ নাই। একবার ব্যবহারেই উপষেগ 
ফুরাইয়! যায়। সেবার ক্ষেত্রেও উৎপাদনের সঙ্গে ভোগ হইয়া যায়। বহুবার ব্যবহাধ 
দ্রব্যে বেলায় ভোগ অনেক দিন ধরিয়া চলিতে পারে। 

ভোগ ও উৎপাদন £ ভোগের নিমিত্তই মানুষ উৎপাদন করে। নান? ভাবে 
আমর অর্থ উপার্জন করি । এই অর্থ আমর] ভোগ্য দ্রব্যের উপরও খরচ করিতে 

পারি। আবার ইহার সাহায্যে আমর] পরোক্ষ দ্রব্যও ক্র করিতে পারি। ভোগ্য 
দ্রব্য ও পরোক্ষ ভ্রব্যও একরকম নয়, হরেক রকম। ইহাদের একটি ন। কিনি 
অপরটি কিনিতে পারি । এই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদকেরা। পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করিয়। নিজের নিজের দ্রব্য বিক্রয় করিতে সচেষ্ট । খবরের কাগজ, রেডিও, ইস্তাহার, 
সেলসম্যান এবং আরও অনেক বিচিত্র উপায়ে ঞত্যেক উৎপাদক চেষ্টা করে যাহাতে 

অন্য উৎ্পাদকের দ্রব্য না কিনিয়া তাহার উৎপাদিত দ্রব্য আমর কিনি । এই 
নিরস্তর প্রতিযোগিতায় কে জয়লাভ করিবে তাহা স্থির করিবার মালিক আমর 

_ব্যয়কারীর] । যে দ্রব্য আমর! ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক হই, সেই দ্রব্যের উতৎ্পাদকের 
লোকসান হইবে । টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে অন্ত দ্রব্য তৈয়ার করিতে 

হইবে_ যাহার জন্য আমরা লাভজনক দাম দিতে রাজী আছি। নতুবা তাহাকে 
দেউলিয়া হইতে হইবে । এইভাবে ভোগের সঙ্গে উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। 

॥ আদর্শ প্রশ্ন ॥ ৰ 

17 *1010030018105 15 6179 50197009 ০ চ৮9৪1619-”--00880085, 

অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্ত হইল ধন সম্বন্ধে আলোচন|।--এ সম্বদ্দে তোষার মত কি? 

দন্কেত- সম্পদ বলিতে বিক্রযোগ্য বস্তগত দ্রব]কে বুঝায় । বিত্রয়যোগ্য হইতে গেলে হস্তাত্র- 

যোগ্য ও অপ্রচুর হওয়া দরকার। সম্পদের কথা আলোচনা কর] মানেই অঞ্াচুর্য ও বিনিময়ের 

আলোচন! কর।। সম্পদ অর্জন করিতে গেলেই (নবাচন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। 

সম্পদ শব্দের অর্থ ঠিকমত জানিলে এই সংজ্ঞ৷ সম্বন্ধে আপতি করিবার হেতু নাই। কার্লাইল 

প্রমুখ লেখক অর্থশান্ত্রে সম্পদ কাহাকে বলে তাহ জানিতেন না। সম্পদ এবং এস্ববকে তাহারা এক 



৪ 

আনে করিতেন । আমাদের পরিভাষায় কিন্তু গরীব লোকেরও সম্পদ আছে। 

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্ পর্রিচয় 

সম্পদের পরিমাণ কষ-_ 

কিন্ত কম হইলেও সম্পদ নাই বল! যায় না । সম্পদের আলোচন! কর! মানে শুধু ধনীদিগের কাজের 

আলোচনা নয়। 

তাহার] ইহাও মনে করিতেন যে অর্থপাস্ত্রের ধনেরই আলোচন। হয়__মাগ্তুষের কোনও স্থান এখানে 

নাই। এ ধারণাও ভুল। মানুষের অভাব পুবণ করে দ্রব্য। এই দ্রব্যের একটা অংশের নাম সম্পদ । 

উপযোগ ন1! থাকিলে অর্থাৎ অভার িটাইবার ক্ষমতা না! থাকিলে সম্পদ আখ্যা পাওয়া বায় না ! 

সম্পদের আলোচন] করিতে যাইয়] বস্তুতঃ আমর] মানুষের আলোচনাই করি । মানুষের সব কাজের 

আলোচনা আমর করি না । সম্পদ ঘটিও অথাৎ অপ্রাচুব ঘটিত কাজওু!লই আমাদের আলোচ্য বিষয় । 

টা 

পু চে 

নি, 

10৬ %/0010 900 09009 95161) 7? 111 18680 ০00 2108 9781 ৬1610 93:510 0105, 

সম্পদ কাহাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়। দাও । [ পৃহ ১৪-১৭ ] 

4576 1009 10911091100 5/985160 ? 0158 £'08,80128 107 ১০০ 8778৬ 07:8, 

(৬) 109 31506 ০08 05380 (0) & 2০60 ০৩11৫1106 (০) 4 087) 06]981 

(এ) 4 1০০৮9৯1] 1086৮ (0) 40700090000 (0 82 10 08৪ ০০9৪0. (৪) 4 8, 

0170102008, 

নিম্নলিধিতগুলি সম্পদ কিন1 ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। 

(ক) গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড (খ) কারখান! গৃহ (গ) ব্যাক্কে রক্ষিত আমানত (ঘ) ফুটবল খেলার 

টিকিট (৩) ভাঙ্গ। নিব (5) সমুদ্রে অবস্থিত মাছ (ছ) বি. এ' ডিপ্লোমা । 

15615 901]185 ? ৬1056 75 60৩ 411919106 100৪ 0£ 0681165 ? 

উপযোগ কি এবং কত রকমের হইতে পারে বর্ণনা! কর। [ পৃঃ ১২-১৪] 

100005 140007078 8,100 716৯8 

[1000056, 80 (9) 0089 11)001029 200 ২০৮ 11)001009, 

আয় বলিতে কি বুঝ? (ক) আধিক আয় ও প্রকৃত আয় এবং (খ) মোট আয় ও নাট 

আয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? 

ড19%6 1 1009109 1 [01801500181 ০9৮৪০ (%) 

[ পৃঃ ১৭-১৮ এবং ১৯-২৯] 

[01861135018 ১০6%/৪০]% (৮) ৬ ৪106-177-089 8700. 5816-10-93:013810£9 5 ৪00. (০) ৮৪19৪ 

5170 21109. 

(ক) ব্যবহার মুল্য ও বিনিময়ের মূল্য এবং (খ) মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 

[ পৃঃ ২০-২২] 

1 0016৪ ০0) (৪) [১০০৮০৮০১। (৮) 00708000610 (০) 1709190% 1099৫৪, 

ঠিক। লিখ_- (ক) উৎপাদন (খ) ভোগ এবং (গ) পরোক্ষ দ্রব্য । 
[ পৃঃ 0৪) ২২ (9) ২২-২৩, (৫) ১০-১১] 



ভতীয় আধ্যাত্ন 

জাতীয় আয় 
(বি 9001991 [77001006 ) 

অভাবের শেষ নাই। অভাবপৃরণ করিবার ব্যাপারে ব্যক্তি কতট| সাফল্য লাভ 

করিবে, তাহা নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর । জাতির ক্ষেত্রেও একই কথ 

তারিন খাটে । যেজাতির আয় যত বেশী, সেই জাতিকে আমর 

অবস্থার নির্দেশ দেয়। ইহা তত সমৃদ্ধ মনে করি। জাতীর আয় জাতির আখিক 

পরিকল্পনাব অপবিহাথ অঙ্গ অবস্থার কিছুটা ইঙ্গিত দেয়। জাতীয় আয় ক্ষুত্ব হইলে 

জাতির দারিদ্র দূর কর] সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি হইতেই অনন্ত দেশগুলিতে 

সরকার পরিকল্পনার মারফৎ জাতীয় আয় বাডাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 

জাতীয় আয় কি করিয়া! বাড়িতে পারে তাহা! না জানিলে পরিকল্পন] কল্পনার রাজ্যেই 

থাকিয়া যাইবে । জাতীর আয় কাহাকে বলে ও ইহা কি করিয়া মাপা যায়_ ইহা 

না জানিলে জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি কি করিয়া হয় বুঝা যায় না। বস্ততঃ অর্থ নৈতিক 

পরিকল্পনা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ ছাড়া এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। 

জাতীয় আয় বাড়িলেই ষে আধিক অবস্থার উন্নতি হইল, এ রকম সিদ্ধান্ত সব 

সময় করা চলে না। জনসংখ্যা বাডার ফলে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে । এক্ষেত্রে 

মোট জাতীয় আয় বাড়িয়াছে বলিয়া উল্লসিত হইবার কারণ নাই। দেখিতে হইবে 

জনসংখ্য| যে হারে বাভিয়াছে, জাতীয় আয় সেই হারে 

৮87 তা তাহার চেয়ে কম হারে অথবা তাহার চেয়ে বেশী হারে 

যখার্থ ইঙ্গিত দেয় না । মাথা বাড়িয়াছে। যদ্দি উভয়েই সমান হারে বাডিয়া থাকে 

পিসি তবে বলিতে হইবে দেশের আধিক অবস্থার কোন পরিবর্তন 

হয় নাই। জাতীয় আয় যদি কম হারে বাড়িয়া থাকে, 

তবে আধিক অবস্থার অবনতিই হইয়াছে বলিতে হয় 1 এক বৎসরের মোট আয় 

সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে গডে এক জনের অংশে 

ফতটা আয় হইবে, তাহাকে মাথাপিছু জাতীয় আয় বলে। মাথাপিছু জাতীয় আয় 

বাড়িলে তবেই দেশের আঘিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলা যায়। প্রথম 

পঞ্চবািকী পরিকল্পনার আমলে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকর! 

১৭৫ ভাগ । আপাতদৃষ্টিতে আয় বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক মনে হয়। কিন্তু আয় 



২৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও শতকর1 ৮.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল | ফলে মাথাপিছু 
জাতীয় আয় বাডে মোটে ১০৫ ভাগ । আবার ভারতবর্ষের মোট জাতীয় আয় 
ডেনমার্কের মোট জাতীয় আয হইতে বেশী হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। 
আমাদের জনসংখ্যা ডেনমার্কের জনসংখ্যা হইতে প্রায় ৫০ গুণ বেশী। অথচ 

আমাদের মোট আয় ডেনমার্কের মোট আয় অপেক্ষা মোটে "৩ গুণ বেশী । ফলে 

আমুষ্ু্দর মাথাপিছু আর ডেনমার্কের মাথাপিছু আয়ের চেয়ে অনেক কম | মাথা- 
প্রি আয়ই আঘিক উন্নতি যাচাই করিবার সত্যকার চাবিকাঠি । 

তীর আয় টাকার অঙ্কে প্রকাশ কর] হয়। টাকার অঙ্কে জাতীয় আয় বাডিলে 

জাতির আধিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলা চলে না। কারণ টাকার নিজের 
4 হুট পরিবতন হইতে পারে । কোন নির্দিষ্ট বৎসর ধরা 
মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় যাক জাতীয় আয় ৯০০ কোটি টাকা। পরবর্তী বৎসর 

জিনিষপত্রের দাম গড়ে দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে । এই বৎসর 
উৎপন্ন ত্রব্যাদির অর্থমূল্য যোগ করিয়! দেখা গেল জাতীয় আয় ১,৮০০ কোটি টাকা। 
ইহ হইতে জাতির আধিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে বলা চলে না। কারণ এখন 
টাকার ক্রয়মূল্য আগের বৎসরের তুলনায় অর্ধেক হইয়া! গিয়াছে। অর্থাৎ আগের 

বৎসর ৯০* কোটি টাকায় যে পরিমাণ ত্রব্যদি পাওয়া যাইত, এখন ১,৮০০ কোটি 
টাকাতেও তাহাই পাওয়! যায় । সুতরাং জাতীয় আয় বাড়ে নাই বা কমে নাই। 

দেশের আধিক উন্নতি হইয়াছে কি না বুঝিতে হইলে জানা দরকার জাতীয় আয় কেন 

বাড়িল। টাকার মূল্যহাসই যদি একমাত্র কারণ হয়, তবে প্রকৃত আয় বাডে নাই। 
মাথাপিছু আয়ও টাকার অন্কে প্রকাশ কর! হয়। সেখানেও এই সাবধানতা অবলম্বন 

কর দরকার | মৃল্যস্তরের স্চকসংঘ্যার সাহায্যে টাকার অস্কে প্রকাশিত জাতীষ়ব 
আয়কে প্রকৃত আয়ে পরিবর্তিত করিতে হইবে । আঘধিক উন্নতি যাচাই করিতে 
হইলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ের সন্ধান করিতে হইবে । 

আবার অতিরিক্ত শ্রমের ফলে জাতীয় আয় বাডিতে পারে । হুদ্ধের সময় লোক 

অধিক সময় শ্রম করিতে বাধ্য হয় ; অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করিতে হইতে পারে ; 

নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার , স্বাধীনতা হারাইতে পারে। ইহার ফলে জাতীয় 
আয় বাডিলেও আধিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে জোর করিয়৷ বল। চলে না । 

মোট কথা জাতীয় আয়ের অঙ্ক বাডাই শেষ কথা নয়। জাতীয় আয় কি 

করিয়া কোন্ অবস্থায় বাডিল সেই বিশ্লেষণের তাত্পষ অনেক বেশী। জাতীয় 

আয়ের অঙ্কটি আমর কি করিয়া পাইলাম অর্থাৎ জাতীয় আয় কি করিয়া মাপা 

হয়--তাহার গুরুত্ব অনস্বথীকাধ | এই বিশঙ্গেষণ হইতে আমরা সঞ্চয়, বিনিয়োগ, 
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বৈদেশিক লেনদেনের গুরুত্ব, জাতীয় আয়ের বণ্টন ইত্যাদি গুরুত্বপৃণ তথ্য পাইতে 

পার্রি। সেইজন্য জাতীয় আয়ের অর্থ ও তাভার পরিমাপ পদ্ধতি আলোচনা কর! 
দরকার |/ 

/ জাতায় আন মানে কি ৮৬152. 15 786101291 [17০01256 ?)5 আয় হইল 

উপযোগের প্রবাহ । উপযোগ পাওরা যায় দ্রব্য ও ০সবা হইতে । এক বৎসবের 

মধ্যে যে পরিমাণ নীট ভ্রব্য ও সেব। উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমষ্টিই সেই বৎসরের জাতীয় 

আয়। জাতীয় উত্পাদন আর জাতীয় আয় একই কথা । কৃষিজ, খনিজ, শিল্পজ 

বি ডি উৎপন্ন হয় এবং ভাক্তার, উকীল, শিক্ষক 

ও দেবা উৎপন্ন হয় তাহাদের প্রভৃতি হইতে যত সেবা পাওয়া যায়, ইভাদের সমষ্টিকে 

ই সমষ্টিকে জাতীয় জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় বলে। বিভিন্ন জাতীয় 

জিনিষ সরাসরি যোগ কর যায় না। টাকার অঙ্কে 

পরিণত করির। ইহাদের সমষ্টি বাহির করিতে হইবে । সেইজন্বা বৎসর ধরিয়া যে 

পরিনাণ নীট দ্রব্য ও দেবা উৎপন্ন হইল, তাহার্দের অর্থমূল্যের সমষ্তিকে জাতীয় 
আয় বলে। 

উৎপাদনের উপাদানগুলি সহযোগিতা ছাডা উত্পাদন সম্ভব নয়। বিনামুল্যে 

এই সহযোগিতা পাওয়। যাকস না । কারণ এই উপাদানগুলি অপ্রচুর | শ্রমের জন্য 

শ্রমিককে মজুরী, মূলধনের জন্য মূলধনের মালিককে সদ ও জমির জন্য জমির 

উৎপাদনে উপাদানগুলির 97877757578 
আয়__অর্থাৎ মুরা, খাজন। দিবার উপর উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লন্ধ অর্থের যাহা 

নদ ও লাভের সমগ্কিকেও অবশিষ্ট থাকে তাহ1 সংগঠকের লাভ হিসাবে ধর হয়। 
জাতীয় আয় বল! চলে রঃ ৃ 

উত্পাদনের কাজে এই উপাদানগুলি লাগাইতে হইলে 

ইতার দাম দিতে হইবে । আবার উত্পাদনের সংশ্রব-বজিত অবস্থায় এই উপাদান- 

গুলির দাম নাই । উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলির মালিকর্দের মধ্যে 

বিক্রয়লন্ধ অর্থ বর্টিত হইয়া যায়। সেদিক হইতে মজুরী, মদ, খাজনা ও লাভের 

' সমষ্টিকেও জাতীয় জায় বলা হয়। 

আবার আমার ১. আয় হইতে গেলে, অন্য কাহারও ১২ ব্যয় কর দরকার । 

স্তরাং মোট ব্যয় যোগ করিলেও মোট আয় পাওয়1 যায় । যে বৎসরের হিসাব কর! 

হইবে সেই বৎসরে উৎপন্ন সামগ্রীর উপর যে ব্যয় তাহাই 
ধরিতে হইবে । যে সম্পদ পূর্ব হইতেই আছে, তাহার উপর 

ব্যয় বাদ দিতে হইবে । নূতন বাভী ক্রয় করিলে সেই ব্যয় ধরিতে হইবে । পুরাতন 
বাড়ী যাহ। পূর্ব হইতেই আছে তাহা ক্রয় করিলে সেই ব্যয় বাদ দিতে হইবে । 

মোট আয়, মোট বাক্স 



২৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

উপরিউক্ত আলোচন হইতে দেখা যায়, জাতীয় আয়ের পরিমাপ তিন দিক হইতে 

করা সম্ভব । মোট উৎপন্রের সমষ্টি (৪610079] ০8099), মোট আয়ের সমষ্টি 

(11750165 [২5০1%০৭ ), অথবা মোট ব্যয়ের (9010109] ঢফ0500160816 ) 

হিসাব হইতে জাতীর আয়ের হিসাব করণ হয় 1/ 

/ প্রশ্ন হইতে পারে, তিনভাবে হিলাব করিলে যে একই উত্তর পাইব তাহার 

নিশ্চয়তা কি? এখনকাপ মত আমর] ধরিয়! লইব যে টরদেশিক লেনদেন কিছু নাই। 

এই সঙ্গে দি আরও ধরিয়া লওয়া হয় যে লোকে যাহ1 উপার্জন করে তাহা সম্পূর্ণ 

খরচ করে, তাহা হইলে অবশ্ট মোট আয়, মোট ব্যয় ও উতৎপন্নের অর্থমূল্য পরস্পর 

সমান ভইতে বাধ্য । একজন যদি সঞ্চয় করে এবং অপর একজন তাহার আয়ের 

চেয়ে ঠিক সেই পরিমাণ অতিরিক্ত (যেমন কিল্তিতে কিনিয়।) খরচ করে, তাহা 

হইলেও এই সমতা অক্ষুণ্ন থাকে । সঞ্চয়েব কথা অস্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ স্বীকার 

করিতে হয় যে লোক আরের সম্পূণ অংশ খরচ করে না। তখনও এই সমতা অক্ষুণ্ন 

থাকিবে, যদি আমর1 দেখাইতে পারি যে সঞ্চয় যতটুকু হইয়াছে সম্পদের ভাগ্ডার ঠিক 
ততটুকু বাভিয়াছে। জিনিবটি নিয্নলিখিত ছকের আকারে বুঝান যায় । 

চলর আয় (বা জাতীয় ব্যয়) 
১২ 

রা 
ব্যয় সঞ্চয় 

[ ূ 
ভোগদ্রব্য ও সেব! বিনিয়োগ 

৯৯২ রে 
চু রর 

চি ৮ 
তি ল 

জাতীয় উৎপাদন 

ৰ্যক্তির তরফ হইতে সঞ্চয় বিনিয়োগের সমান হইবে এমন কথা নাই । আমি 

আমার আয় হইতে ১০০২ সঞ্চয় করিলাম । তাহা বাস্তব মূলধনে পরিণত হইবে 

এমন কোন নিশ্চয়তা নাই । জাতিঙ্ক বেলায় কিন্তু অন্যরূপ | একব২সর ধরিয়া! যাহ! 

উৎপন্ন হইল তাহার এক অংশ আমর ভোগ করি। যে অংশ ভোগ করিলাম না 

তাহা সম্পদের ভাগারে ধুক্ত হইল অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল । জাতির দৃষ্টিকোণ হইতে 

সঞ্চয় আর বিনিয়োগের মধ্যে তফাৎ নাই। 

অন্থভাবেও এই সমতা প্রমাণ করা যায় । কোন কারবার উত্পাদন বিক্রয় করিয়া 

যাহা পায় তাহার এক অংশ মজুরী, সুদ ও খাজন। হিসাবে খরচ করিতে হয়। অন্ত 
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কারবারের নিকট হইতে মালমসলা ক্রয় করিলে তাহার দাম দিতে হইবে | বাদবাকী 

যাহ! থাকিল তাহা লাভ। এই দ্বিতীয় কারবারটির প্রথম কারবারের নিকট হইতে 

যাহ! পাইল তাহার কিয়দংশ মজুরী ইত্যাদি বাবদ দিল- তৃতীয় একটি কারবারকে 

কাচামালের জন্য কিছু দিল, বাকীট1 লাভ করিল । এইভাবে দেখা যায় উৎপন্নের 

বিক্রয়লর সমস্ত অর্থ ই মজুরী, সদ, খাজন। ও লাভ হিসাবে বাটোয়ার। হইয়া গিয়াছে। 

অর্থাৎ মোট আয়-মোট ব্যয় ( বা মোট উৎপন্নের অর্থমূল্য )। ১৮ 

৫ ব্যক্তি হিসাবে আমরা নানারকম ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করি। সরকার বিচার-ব্যবস্থা, 
দেশরক্ষা, শান্তিশুংখলা ও শিক্ষার জন্য খরচ করেন । বেসরকারী শিল্পের তরফ হইতে 

সম্পদের তহবিল বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ বিনিয়োগের খাতে নানাবিধ খরচ হয়__নুতন 
কারখানা, নৃতন বাডীঘর ইত্যাদি তৈয়ার করিবার বাবদ! আবার সমষ্টিগত মূলধন 

বৃদ্ধির খাতে সরকার খরচ করেন-__নৃতন বিদ্ালয়গৃহ, নৃতন রাজপথ ইত্যাদি তৈয়ার 

করিবার জন্য । যে কোন বৎসর এই চার খাতে যে মোট ব্যয় হয় এবং সুদ ইত্যাদি 

হিসাবে যে মোট আয় হয়-_-উভয়ে সমান হইতে বাধ্য । অবশ্য সমান হইতে 

হইলে আমাদের জাতীয় আয় হিসাব করিবার সময় কতকগুলি ব্যাপারে সাবধান 

হওয়] দরকার । 

(১) জাতীয় আয় বায়ের সমস্তটাই আঘধিক লেনদেনের রূপ নেয় না। কোন 

ব্যক্তি তাহার নিজের বাড়ীতে বাস করেন । তাহাকে বাডীভাডা দিতে হয ন]1। 

এই ধরণের বাড়ীর বাৎসরিক ভাড1 বাজারে যত পাওয়া যায়, ধরিতে হইবে তিনি 

বাড়ীভাড। হিসাবে তাহ ব্যয় করেন । আবার বাড়ীওয়াল! হিসাবে সেই টাকাটাই 

তাহার আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে । তাহা হইলেই আযম ব্যয়ের সমতা! অক্ষুণ্ণ 

থাকিবে । কৃষকেরা ফসলের কিয়দংশ নিজেই ভোগ করে। এই অংশ বাজারে 

আসে না। অর্থের আকারে প্রকাশ হয় না। ইহা আয়ের মধ্যে ধর1 দরকার । 

সেক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, ইহ] ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে তইবে | অনেক সময় রেক্তোরার 
বা অফিসের কর্মচারীকে বিনামূল্যে খাছ্য দেওয়া! হয় । মালিকের উৎপাদন ব্যয় 

হিসাবে ইহা মোট ব্যয়ের তালিকায় স্থান পার । কিন্ত কর্মচারীর আয় বূপে ইচ্ভার 

আন্তমানিক হিসাব মোট আরের মধ্যে ধরা দরকার, তবেই আয় ও ব্যয় সমান 

থাকিবে । 

(২) উৎপাদনে সহযোগিতার মূল্য হিসাবে যে অর্থ দ্বেওয়! হয় তাহাই আয় ও 

ব্যয়ের হিসাবে স্থান পাইবে । উৎপাদনের সংশ্রববজ্জিত আয়--আয় কিংবা ব্যর 
কোন হিসাবেই ধরা হইবে না । বাষ্্র পুলিশকে বেতন দেয়। পুলিশ শাস্তি-শৃংখলা 

বজায় রাধিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। স্থতরাং ইহা সরকারী ব্যয়ের মধ্যে 
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ধরিতে হইবে | শ্রমের মজুরী হিসাবে আয়ের হিসাবেও ইহা স্থান পাইবে । রাষ্র 

বেকার বা অন্ত কাহাকেও যে খয়রাতী সাহায্য করে 
দান হিসাবে যে আয় হয় 
'তাহা হিসাবে ধরা হইবে না । তাহা কোন হিসাবেই ধর] হইবে না। কারণ উহা উৎ- 

কারণ উৎপাদনের সঙ্গে পাদনের মারফত অজিত হয় নাই | কর হিসাবে আমাদের 
ইন্াব কোন সম্বন্ধ নাই 

নিকট হইতে আদার করির! বেকারকে দান করা 
হইয়াছে মাএ। সরকারী খণপত্রের জুদ সন্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য । 

(৩) উত্পাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার সময় খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে 

একই জিনিষ একাধিকবার গণনা € 00115 ০010008 ) না করা হয়। নতুব। 

জাতীয় আয় প্ররুতপক্ষে যতট1 তাহার চেয়ে বেশী মনে হইবে । আয় ও ব্যয়ের 

সমত। অক্ষুপ্ন ধাকিবে না । আয় হইতে ব্যয় অধিক বলিয়]! মনে হইবে । আমি ৮২ 

টাকা দিয়া একটি জাম] কিনিলাম । জাম] বিক্রেতা ৮২ পাইল | স্থদ, মজুরী ইত্যাদি 
হিসাবে ৩২ দ্বিল-_৫২ থানকাপভড প্রস্ততকারীকে দ্রিল। থানকাপড উৎপাদনকারী 
আবার ৪২ মজুরী ইত্যার্দি হিসাবে দিল-_১২ কাচামাল উৎপাদনকারীকে দিল। 

কাচামাল উৎপাদনে ১২১ ইহ হইতে থান উৎপাদনে 
কেবলমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যের উপর 
ব্যয় ধরিতে হইবে । একই ৪২ ও থান হইতে জামা উৎপাদনে ৩২ মোট ৮২ আর 

দ্রব্য একাধিকবার গণনা করা হইল। আমায় ব্যক্তিগত ব্যয় ভোগের খাতে ৮২ লিখিতে 

নিত হইবে । মোট ব্যয়ের মধ্যে জাম। বিক্রেতার থানকাপড় 

বাবদ ৫২ ব্যয় ও থানকাপড় প্রস্ততকারকের কাচামাল বাবদ ১২ ব্যয় ধরা হইবে না । 
এই কাচামাল দিয়া থানকাপড় ও সেই থানকাপড় দিয়! জামা হইয়াছে । সুতরাং 

জামার দাম ধরা মানেই উহাদিগকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে । সেইজন্য 

নিয়ম এই যে শুধুমাত্র চুডাস্ত দ্রব্যের উপর ব্যয় বা ইহার দাম ধরিতে হইবে । যে 
থান দিয়া বৎসরের শেষ পর্যস্ত জামা তৈয়ার হয় নাই, তাহ কিন্তু ধরিতে হইবে । 

নতুবা ইহা একেবারেই বাদ পভিয়! যাইবে । ফলে জাতীয় আয়ের হিসাব সত্যকার 
অক্কের চেয়ে কম হইয়া যাইবে । 

(৪) মুলধন দ্রব্যের বেলায় পূর্ববর্তী নিয়মের প্রয়োগ লক্ষ্য কর! দরকার | 
পূর্বেকার দৃষ্টান্তে আমর! ধরিয়াছি থান উত্পাদক ৫. হইতে কাচামাল বাবদ ১২ 

প্রদান করে--বাকী ৪২ স্থদ ইত্ত্যাদি হিসাবে বণ্টন করে। এখন ধরা যাক এই 
৪.র মধ্যে ৩২ সে সুদ্বঃ মজুরী, খাজন1 ও লাভ হিসাবে বিতরণ করে । অবশিষ্ট ১২ সে 

ক্ষয়ক্ষতি তহাঁবলে জমা রাখে, যাহাতে তাহার যন্ত্রপাতি 

অকেজো হইয়) গেলে এই তহবিল হইতে পুনরায় যন্ত্র ক্রয় 

করিতে পারে । ব্যয় ৮২ রহির়া' গেল। কিন্তু আয় এখন মোটে ৭২1 আয় 

ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিতে হইবে 
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ব্যয়ের সমতা রাখিতে হইলে ক্ষয়ক্ষতির ১২ ব্যয় হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন | 
যন্ত্রশিল্লে »২র যস্তর প্রস্থত হইল । ফলে ৯২ আর বণ্টন হইবে, কিন্তু এই ৯২র মধ্যে ১২ 
ক্ষযক্ষতি বাদ দ্রিষ! বাকী ৮২ শীট মুলধন বৃদ্ধি ধরা হইবে, হিসাব এইরূপ দাড়াইবে__- 

জাতীয় ব্যয় টাক] জাতীয় আষ টাক! 

ব্যক্তিগত ভোগবধাবদ খরচ ৮ স্থদ, খাজনা, লাভ ও মজরী 

মোট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ৯ (ক) কাঁচামাল উৎপাদনে ১ 

বাদ ক্ষবক্ষতি ১ (খ) থান রি 

নীট আভান্তরীণ বিনিযোগ ৮ (গ) জাম। ী ৩ 

_€ঘ) মুলধনদ্রব্য » ৯... 

১৩ ১৬ 

(৫) বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে বিক্রয়কারী সরকারকে পরোক্ষ কর দেয়। অবশিষ্ট 

যাহা থাকে তাহা আম হিসাবে বণ্টন হয়। পূর্বেকার দৃষ্টান্তে জামার দাম ৮২ ধর! 

হইয়াছে । মনে করি ইহা হইতে সরকারকে ১২ বিক্রয়কর দিতে হয়। তাহা হইলে 
ব।কী ৭২ আয় হিসাবে বাটোয়ারা হইবে । আর ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে হইলে 

আযের সহিত পরোক্ষ কব যোগ দিতে হইবে__ইহাকে বাজারমূল্যে জাতীয় আয় 
বলে। অথবা ব্যঘ হইতে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হইবে_-ইহাকে উপাদান ব্যয়ের 

হিপাবে জাতীয় ব্যয় বলে। নীচে একটি কাল্পনিক ভিসাব দেওয়া হইল । 

জাতীয় ব্যয় জাতীয় আয় 

কোটি টাকা কোটি টাকা 

ভোগের দরুণ বেসরকারী খরচ -__ ৩০০ মজুরী হয 

ভোগের দরুণ সরকারী খরচ-_ ২০০ সাদ ৫৩ 

মোট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ-_-১০ ০ খাজন] ১৫০ 

বাদ ক্ষয়ক্ষতি -_ ৪০ লাভ £ ৩ 

নীট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ৬০ 

উপাদান খরচের ভিদ্তিতে ৪৫০ 

নীট জাতীয় আয়-_ 

(6০6 [৪.0101081 110001705 

৪009০601০05.) 

পরোক্ষ কর ১১০ 
বাজার মূল্যের হিসাবে নীট বাজার মূল্যের হিসাবে 

জাতীয় ব্যয়-_ ৫৬০ নীট জাতীয় আয় ৫৬০ 
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(৬) পরিবারের লোকজন পরস্পরের জন্য অনেক কাজ করিয়! থাকে | এই- 
কাজগুলি আথিক লেনদেনের মধ্যে পড়ে না, স্থতরাং মজুরীর হিসাবের মধ্যে ধরা 

হয় না। প্রাচ্য দেশগুলিতে এই ধরণের কাজের পরিমাণ নগণ্য নয়। ছুই দেশের 

জাতীয় আয় তুলনা করার সময় এই কথা স্মরণ কর] দরকার | আমাদের দেশে বাড়ীর 
গৃহিণীরা বাড়ীর কাজ ছাডিয়! সবাই বাহিরের অফিসে, কারখানায় বা স্থলে কাজ করা! 

সুরু করিল। তখন অন্ত কাহাকেও দিয় বাডীর কাজ করাইতে হইবে, তাহাদিগকে 

এর জন্য মজুরী দিতে হইবে । জাতীয় আয় হিসাবে অনেক বাভিয়া যাইবে, কিন্ত 

কাধতঃ আয় বাডে নাই। কেননা উৎপাদন যাহ1 ছিল তাহাই আছে । জাতীয় 

আয়ের হিসাবে নীট সুদ ও খাজন1 ধর হয় ।/ 

1 আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয় ( 1170051058,610108]11012105250601075 

810 বিন 010158117)0501705 )5 এতক্ষণ আমর] আন্তর্জীতিক লেনদেন বাদ দিয়া 

জাতীয় আয়ের আলোচন] করিয়াছি । বর্তমান যুগে কোন দেশ বহির্জগৎ হইতে 
বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করে না। এক দেশ অপর দেশ হইতে দ্রব্য ও সেব! ক্রয় করে 

এবং অপর দেশকে নিন্দ দেশজাত দ্রব্য ও স্বে বিক্রয় করে | দ্রব্যের চাহিদা হইতে 
উপাদ্দানের চাহিদার উদ্ভব হয়। উপার্দানের চাহিদা যে যে সুত্রে হইতে পারে 

তাহা লিপিবদ্ধ কর হইয়াছে ছকের বামপাশে । আর এই উপাদ্দানগুলির আম্ব 

ভানপাশে লেখা হইয়াছে । কিন্তু আমরা যে শুধু দেশে উৎপন্ন দ্রব্যই চাহিদা করি 
তাহা নয়, বিভিন্ন খাতে বিদেশজাত দ্রব্যও আমরা চাহিদ1! করি । বিদেশ হইতে 

আমদানী দ্রব্য ও সেবার উপর আমরা যে ব্যয় করি তাহার ফলে বিদেশস্থিত 

উপাদান গুলির চাহিদা ও আয় স্ষ্টি হর । এই ব্যয় হইতে দেশস্থ উপাদানের কোনও 

আয় হয় না। স্থতরাং মোট ব্যয় হইতে বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্য ও সেবার উপর 

খরচ বাদ দিতে হইবে । আবার বিদেশীরা যখন আমাদের দেশে উৎপন্ দ্রব্য ও 

সেবা ক্রয় করে, তখন তাহাদের এই ব্যয়ের ফলে আমাদের উপাদানগুলিই চাহিদ! 

ও আয় হয়। সুতরাং বিদেশীরা আমাদের রঞপ্তানীর উপর যে ব্যয় করে তাহা 

মোট ব্যয়ের সহিত যোগ দিতে হইবে । অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকের 

মালিকানায় যে উপাদানগুলি আছে তাহাদের সহযোগিতায় উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার 

উপর €মাট ব্যয়ই হইল জাতীয় আয়। পূর্বের ছকটি সংশোধিত করিলে এইব্নপ 
ঈাডাইবে । 



জাতীয় আস ৩৩ 

জাতীয় ব্যয় জাতীয় আয় 

কোটি টাক। কোটি টাকা 

ভোগের দরুণ বে-সরকারী খরচ ৩০০ মজুরী - ১৯২ 

ভোগের দরুণ সরকারী খরচ ২০০ সাদ ৪৮ 

নীট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ৬৪ খাজন। ১৪৪ 

লাভ 9৬ 

বাজার মূল্যে নীট আভ্যন্তরীণ ব্যয় ৫৬০ উপাদান খরচের ভিত্তিতে 

বাদ নীট আমদান" _৬৪ নীট জাতীয় আয় ৪৩০ 

যোগ নীট রপ্তানী 1৪০ পরোক্ষ কর ১১০ 

বাজার মুল্যে নীট জাতীর ব্যয় ৫৪০ বাজার মূল্যের হিসাবে 

নীট জাতীয় আয় ৫9০ 

৮.৮(€মাট জাতাক্স উত্পাদন, নীট জাতীয় উত্পাদন ও জাতীয় আক 
(01955 টব ৪01015021] 701099.056 01 ভে. টব. 0.১ 256 টব26107021 51০0 80০6 ০ 

বি. টৈ- 6. 8100. 9010009] 11509096) 2 বৎসরের উত্পাদন কার্য আমর। শৃন্ত 

হাতে সুরু করি না। আমর। একটি সম্পদের ভাণ্ডার ভাতে লইয়াই কাজ সরু 

করি। ইহার ভিতর স্থারী মূলধন ও চলতি মূলধন দুইই থাকে । অদ্ধ সমাপ্ত ও 

সমাপ্ত সব রকম দ্রব্যই থাকিতে পারে । সেবার প্রশ্ব উঠে না। কারণ সেব! 

উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হ্ইয়] ধায় । এই সম্পদের ভাগার উত্পাদনের কাজে 

ব্যবহার করা হর--ফলে ইহার ক্ষয় হয়। এমন কি স্থারী মূলধনও অক্ষয় নয়। 
বন্দর, পোতাশ্রয়, সভক-_ইহাদেরও ক্ষয় হয়। বর্তমান বসরের উত্পাদন হইতে 
এই ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা আগামী বৎসর ক্ষুদ্রতম সম্পদের 

তহবিল লইয়া! উৎপাদনের কাজে নামিতে হইবে । বুৎ্সরের স্থরুতে সম্পদের যে 

ভাগ্ডার ছিল তাহ অক্ষুণ্ন রাখিয়া বরের মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন 

হয় তাহাই নীট জাতীর আয়। ব্যবহার জনিত ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে তবে নীট 

আয় পাওয়। যাইবে । কাঠ চেরাই করিবার জন্য করাত ব্যবহার করা হয়। ইহা 

স্থায়ী মূলধন । উৎপাদনের কাজে ইহা বহুবার ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ইহা 

চিরদিন ব্যবহার কর? যাইবে না। ধরা যাক ইহার আমু ১০ বৎসর ; অর্থাৎ প্রতি 

বৎসর গড়ে ইহার ১ ক্ষয় হইতেছে । ইহার দাম ধর1 যাক ৩০০২। ইহা হইতে যে 

আয় হইবে তাহা. হইতে ৩০০২ ৯৩০২ ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে জমা দিতে হইবে । 



৩৪ পৌববিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

ইহার বাজার মুল্যের পরিবর্তন ন1 হইলে ১০ বসবে এই তহবিলে ৩০০২ জমিবে । 
কবাতটি তখন অকেজ্জে। হহয়। যাইবে, কিন্তু তাহাতে ডৎপ।দন ব্যাহত হইবে না । 

ক্ষয়ক্ষতির তহবিলে যে ৩০০২ জযিগাছে তাহ। দিয়া নৃতন করাত শুয় কর। যাইবে । 

নীট আম বাহির করিতে হহলে কবাত হইতে মোট আয় বৎসুবে যাহ হইবে তাহা 

হইতে খাৎসরিক ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিতে হইবে । ব্যবহাব জনিত ক্ষণক্ষতি খাছে 

মূলধনের আকম্মিক ক্ষয়ও হইতে পাবে । কাবখান। আগুনে পুডিএা যাহতে পারে। 

রাস্তাঘাট বন্যায় বা ভূ।মকম্পে বিনষ্ট হইতে পারে । অর্থাৎ মোট জাতীর উত্পাদন 

_ক্ষয়ক্ষতি-নীট জাতীর উ্পাদন। আবার নীট জাতীর উতুপাদন__ 
পরোক্ষ কর - উপাদ্দান খরচের হিসাবে নীট জাতীয় আন্ন 

ক্ষিষক্ষতির হিসাব মূলধন কতদিন টিকিধে তাহার ডপব নিতব করে। কিন্ত 

মূলধন অকেজো ন1 হওয়া পযন্ত ইহার আয় সঠিক বলা সম্ভব নয়। অন্মানের 
উপন্ন নিতর করিয়া আদ নিদ্ধারণ কবিতে তয় । ক্ষয়েব হারও ইহার ফলে অনুমানের 

ব্যাপার হইয় ঈভায়। করাতে দৃষ্টান্তে আমর। আমু ১০ খৎসর ধরিয়? ক্ষয়ক্ষতির 

হার ২৯০ হিসাবে ধরি । কাষতঃ যর্দি কবাতটি ১৫ বসব চলে, তবে ক্ষণক্ষতি হিসাবে 

যতট? বাদ দেওয়। ডচিত ছিল (৩০০ ৯১৯ ২০২) আমর বাদ দিখাছি তাহাব 

চেয়ে বেশী । অর্থাৎ জাতীয় আয়েব অস্ক কম করিয়া দেখান হইয়াছে । আবার 

করাতটির সত্যকার আমু যদি ৫ বৎসর হয়, তবে ক্ষয়েব জন্য বাদ দেওয়। দরকার 

ছিল ৩০*২৯-৬০২ | কিন্তু আমরা ঘা ধিয়াছ মোটে ৩০২। জাতীয় 
আয়ের অঙ্ক বেশী কখিয়া দেখান হইয়! গিয়াছে । যদি কাষতঃ ১০ বৎসপ্ই চলে, 

সেক্ষেত্রেও প্রতি বসব ২৯ ক্ষপ হইবে বল যায় না। ক্ষয়েব হার সঠিক শিদ্ধারণ 
কব! অসম্ভব। সেইজন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের ধারণাটির ব্যবহার আজকাল 

প্রায়ই কর] হয়। 

7 জাতীর আয়ের বন্টন (12756025000 ০9£ 50008] [10০00)০) জাতির 

আঘথিক উন্নতির স্যচক হিসাবে মাথাপিছু জাতীয় আয়েব উল্লেখ কর হইয়াছে । 

মোট আয় সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে একজনের অংশে গডে 

যতটা আয় হয় তাহাকেই মাথাপিছু জাতীয় আয় বলে। কাযতঃ মোট আয় সমান- 

ভাবে বর্টিত হয় না। আয় বণ্টন যত অসম হইবে, তত বেশী লোকের আয় 

মাথাপিছু আমন অপেক্ষা কম হইবে । ১,০০০. মোট আয় ১ জনের মধ্যে ভাগ 

করিলে, মাথ।পিছু আয় দাড়ায় ১০০ | কিন্তু যদি এই ১* জনের ২ জনের আয় 
৩০০, করিয়া হয়, তবে বাকী ৮ জনের মোট আয় হয় ৪০২ । অর্থাৎ এই ৮ জনের 
যাথাপিছু আত্ম দাড়ায় ৫০২। ইহাদের মধ্যে যদি অসমভাবে বণ্টন হয় তবে, 



ঞ সখ বাধে সরফারম্চীন্ত পম্পদের মুর মালিক । "পারিকজিত আতিক বাবরি 
” গ্্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ অপরিহাধ্য নয় । তবে সামগ্রিক কঙ্গ্যাণের জন্ক 

বাংক্রগত মাজিকানাব উপর হস্তক্ষেপ কর] চলিতে পারে । পরিকল্পনা সরকারী 

$৪ বে-সবকারী উভষ প্রকার উদ্যোগের প্রক্োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। ৃ 

১৯৫০-৫১ ভইতে ১৯৫৫-৫৬ পব্যন্ত প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনীব সময় | দ্বিতীয় 

পঞ্চবাধিক পবিকল্পনার সময ১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১। পবিকল্পনাব, আমলে' 

জাতীয় আয়েব পরিমাণ ও প্রকৃতি কিভাবে পবিবপ্তিত হইতেছে তাহা নীচের ছক 

.& কইতে বুখা বাইবে । 

১৯৫০-৫১ হইতৈ ১৯৫৭-৫৮ পর্য্যস্ত জাতীয় আয়ের হিসাব 

হিসাব-_কোটি টাকাষ প্রচলিত মৃল্যস্তর অন্রষায়ী 

জাতীষ আয়ের প্রধান ৪4০8 

প্রধান উৎস 
১৯৫৫ ৫৬ শত কর! বুদ্ধি ১৯৫৬-৫ ৭ ১৯৪৫৭-৫৮ 

১। কৃষি, মব্ত্যচাষ 

ও অনুরূপ কাম 
৪১৯৯০ ৪৯২২০ ৫ ৬৯০ ৫,৬৯০ 

২। থনি, বৃহদাকসতন হন 
ও ক্ষুদ্র শিল্প | 

১৮৭০ ১,৯৭৬ ১,৯৭০ 

॥৩। বাণিজ্য ও পরি- 
বহন 

স্পা পপাসপপাশ 1 শা 

৯১৭৯৩ ১৮৫০ ১7৯৩৯ ১১৯১৬ 

ৃ 
ূ 

৬। অগ্ঠান্ত সেবা" | ১,৫০১ ক 2৮ নন 
” মুলক কাখ 

রব 
০০ শী শি 

| 

০ 

রঃ রন ্ 

|_ 
নি 

| 
টে স্পা শিস 

1 ৫। বিদেশ হইতে 
ৃ অজিত নীট আব 

+ ৬ নীট জাতীয উৎ- 
পাদন উপাদান টিঃ্রিরির ৯।৬৫৬ ১১৪১০ ১১) ৩৬০ 

টা ব্যয় ক্বিমাবে 

স্পিও স্ শান ১৩ রা 

এসপি সি 

শ। মাথাপিছু আষ 
প্রচলিত যুল)সত্তর 
হিসাবে 

৮ মাথাপিছু আয 
১৯৪৮-৪৯ মুল্গযন্তর ২৫৬ ২ 

হিসাবে 

২৭৪৫ ৫২৬ ২৯৪ ৩ সচল ১ 

২৭২ ১ ৮ ৭% ৯৮৪ « | 



স্উাভুতি । ০১২১১ 1১২. ৮ রি এ 
হা 

কয়েকজনের আয় ৫০ কি হবে পৃ 
হু এ 

১লাকের কুক্ষিগত হইয়? পড়ে, তবে মাথাপিছু জাতীয় আয় অর্থ নৈতিক ধন 

পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না। অর্থনৈতিক কল্যাণের প্ররুত হদিশ পাইতে, 
তলে মোট জাতীয় আয় কিভাবে ধাটোয়ার1 হয় তাহা অবশ্য জানিতে ভইবে |. 

“ভারতের জাতীয় আযর়- জাতীয় আয় হিসাব করিবার অস্থবিধাগুলি ভারতে 
অত্যন্ত প্রবল । জাতীয় আয় জাতীয় উৎপন্ন অথবা উপাদানগত আয়ের সমষ্তি-_যে 

কোনভাবে হিসাব করা যায়। যে ভাবেই হিসাব করা হোক সংখ্যাতথ্যের 

প্রয়োজন আছে । এই তথ্য পাওয়া যায় ভোগকারী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা" নিট 

হইতে । আমাদের দ্রেশে ভোগকারী হিসাব রাখে না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও অনেক 

ক্ষেত্রে কিসাব রাখ প্রয়োজন মনে করে না। উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্যের বেশ কিছু 

অংশ নিজে ভোগ করে । কিছুটা অংশ আবার সাক্ষাৎ বিনিময়ও হ্য়। এই ছুই 

অংশের কোন অংশ বাজারে আসে না। উত্পাদক হিসাবও রাখে না| ক্তরাং 

কতটা উৎপন্ন হইল এবং তাহার অর্থমূল্য কত সঠিক জানার উপায় নাই। আমাদের 
দেশের জাতীয় আয়ের হিসাবে সেইজন্য অনুমানের উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভর করিতে 

হয়। ভুলচুকের সম্ভাবনা যথেষ্ট । ১৯৪৯ সালে ভারত সবকার জাতীয় আয় 

কমিটি নিযুক্ত করেন! এই কমিটির প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। 

ইহাদের মতে প্রথম পরিকল্পনার পূর্বেবে আমদের জাতীয় আয়েব হিসাব এইব্প হয়-_ 

১৯৪৮-৪৯ এর দাম হিসাবে চলতি দাম হিসাবে 
চা 

১৯৪৮-৪৯ ২৪৬.৯ ২৪৬.৯ 4 

১৯৪৯-৫০ ২৪৮.৬ ২৫৩.৯ 

১৯৫০-৫১ ২৪৬.৩ ২৬৫.২ 

এই তথ্যপঞ্ধী হইতে দেখা যায় মাথাপিছু আধিক আয় এই তিন বৎ”4 
ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াছে। কিন্তু টাকার মূল্যও এই তিন বৎসরে কমিয়াছে। মূল্যস্তর/ 

বৃদ্ধির জন্য সংশোধন করিয়। লইলে দেখ যায় মাথাপিছু প্রকৃত আয় এই তিন বৎসরে, 
বাড়ে নাই-__বরং সামান্য কমিয়াছে। আমাদের দেশে ভ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ বৃধি 
পাইতেছে। আঘধিক আয় সংশোধিত না করিলে সম্পূর্ণ ভূল ধারণার স্থাষ্ঠ হই 
পাবে । | 

এই সময়ে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের ও বুটেনের মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ৯০০০ টাক 

ও ৪০০০ টাকার বেশী ছিল। এমন কি মিশরের আয় ৭০০ টাকার অধিক ছিল 

আমাদের আধিক দারিদ্র্য অত্যন্ত স্পষ্ট । এই অসহনীয় দারিব্রব্য দূর করার জু 
সরকার পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, যাহাতে জাতীয় আয়ের বুদ্ধি ত্বরান্বিত হব 



জাতীয় আর ৩৭ 

যাথাপিছু আয়-- 
১৯৫৮-৫৯---২৯৩৬ 

১৯৪৮-৪৯ সালেয় মূল্যন্তর হিসাবে 
১৯৫৯-৬০--২৯১৩ 

উপরি-উক্ত ছক হইতে দেখ। যায় কষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫% পাওয়া 

যায়। ইহার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই । বুহৎ্ ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ বিস্তার 

এখনও কর! সম্ভব হয় নাই। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই হারে শিল্পে 

বিস্তার ঘটিয়াছে । অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই ।, শিল্পোন্নয়ন 
এখনও পরিস্ফট নয় 

ভারতীয় জাতীয় আয়ের বণ্টন-_-এ সম্বন্ধে তথ্যের একাস্ত অভাব। তবে লক্ষ্য 

করা দরকার কৃষিতে জাতীয় আযের প্রায় ৫০% উৎপন্ন হয়, অথচ মোট শ্রমিক সংখ্যার 

প্রায় ৭৩% কৃষিতে নিযুক্ত । বাণিজ্য ও পরিবহনে জাতীয় আয়ের প্রায় ১৮% উৎপন্ন 

হয়, অথচ মোট জনসংখ্যার মোট ৮% এই ধরণের কাজে নিযুক্ত । পরিকল্পনার 

আমলে জাতীয় আয় সামান্য বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে একট] বড় অংশে 

কঠোর দারিদ্র্য বিরাজমান | যাহার কোনক্রমে প্রাণধারণ করিয়! আছে তাহাদের 

দারিজ্র্যের অবস্থান ঘটানই আথিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | এজন্য মোট আয় বাড়ানর 

সঙ্গে সঙ্গে বণ্টন ব্যৰস্থাতেও অধিকতর সাম্য আন। দরকার |... 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 

১1 1596 18 ট561010%1 200070259 72 ভআা৪৮ 29 606 01916706 ৪৮১৪ 04 27798910117)6 

২ 5680239%] [100093789 ? 

জাতীর আয় বলিতে কি বুঝায় ? জাতীয় আল্প পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। 

২ 51 2৩ 605 0710109%] ৪০):০৪৪ ০৫ 1700169) 1২961018%] 1100029 ? 

ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎস কি? 

৩। ভা16০159698 ০০--(৯) 790 9%0168 170002209+ 800 (0) 93১99] 20৭ 1000108% 3 %610205] 

130,002089, 

টীকা রচনা! কর--(ক) মাথাপিছু আর (থ) আধিক ও প্রকৃত জাতীয় আর । 

৯ 



চতুর্থ অধ্যায় 

জাতীয় আয়ের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে 
(5806075 ৫665701001158106 0106 5125 0£ বি 8610102] [100028)6 ) 

জাতীয় আয়ের বন্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব আমর! আলোচনা করিয়াছি। জাতীয় আয় 
বদি একেবারে সমান করিয়াও ভাগ কর] যায়, তবুও মোট জাতীয় আয় সামান্ 
হইলে মাথাপিছু আয়ও সামান্তই হইবে । মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে 
মোট জাতীয় আয় বাড়ানে! দরকার । তাহ কোন্ কোন্ উৎপাদনের উপর নির্ভর 

করে জানা দরকার । জাতীয় আয়ের উত্স জাতীয় উত্পাদন । উৎপাদন অর্থ 

উপযোগ সুষ্টি। প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ নানাভাবে তাহার অভাব পুরণের 

উপযোগী করিয়া তুলে । এই প্রচেষ্টায় সে কতদ্দর অগ্রসর হইবে তাহা নির্ভর করে 

মূলতঃ দুইটি জিনিষের উপর-_(১) প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, আর (২) এই সম্পদকে 

মানুষের কাজে লাগাইবার ক্ষমতা | 

(১) শ্রাকৃতিক জম্পদ্- দ্রব্যের সাহায্যে আমর! অভাব পূরণ করি । কিন্ত 
দ্রব্যের মৌলিক উপাদানগুলি মানুষ প্রস্তত করিতে পারে না। ইহার জন্ঠ প্রকৃতির 
উপর নির্ভর করিতে হয় । বনজঙ্গল, জমি, জীবজন্ত, নদীনাল1, জলবায়ু, স্বাভাবিক 

বৃষ্টিপাত, খনিজ সম্পদ-_এ সকলই প্রকৃতির দ্ান। কোন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে 

সমৃদ্ধ । আবার কোন দেশ গরীব। আরবের মরুভূমিতে চাষ কর অসম্ভব । 

পলিমাটিন্ দেশে অল্প আয়াসেই ফসল ফলে। ইরাক ইরাণে খনিজ তৈল প্রচুর 
পাওয়া ধায়। খনিজ তৈলের জন্য ভারতকে বহুলাংশে পরমুখাপেক্ষী হইয়! থাকিতে 

হম্ব(। ধে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ধত বেশী, সে দেশে উত্পাদনের সম্ভাবনা তত 

অধিক। জাপানের কথা আলোচনা! করিলে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব সহজেই বুঝা 

ষাত্ব। মাথাপিছু আয়ের দিক হইতে জাপানকে উন্নত বলা চলে ন। আবার 
অনুন্নত দেশের পর্যায়েও জাপানকে ফেলা হয় না। ইহাব্ কারণ জাপান প্রাকৃতিক 

সম্পর্দে বিশেষ বঞ্চিত। কিন্তু যতটুকু সম্পদ আছে তাহার চূড়াস্ত সদ্যবহার জাপান 

করিয়াছে । এই সীমাবদ্ধ সম্পদ হইতে যতটা আয় আদাম্ব কর! যায় জাপান তাহ! 

করিয়াছে । মাথাপিছু আয় যে আরও বাড়ান যায় নাই তাহার জন্য প্রাকতিক সম্পদের 

স্বল্পতাই দায়ী । 

প্রকৃতি তার এশ্বর্ধ দেশগুলির মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে নাই । রাশিয়। ব। 

আমেরিকার মত ভাগ্যবান দেশ আর তৃতীয়টি নাই । এই দুই দেশে প্রধান প্রধান 



জাতীয় আয়ের পরিমাপ কিসের উপর নির্ভর করে ৩৯ 

প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় সমস্তই পাওয়! যায় । ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের এত বৈচিআ্রা 

নাই। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ যতটুকু আছে তাহাও অবহেলার নয়। আমাদের 
দেশে কয়লা, লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। 

অন্যান্ত খনিজদ্রব্যও কিছু কিছু পাওয়া যায়। নদীনালা এখানে এচুর। অরণ্য 
সম্পদ কিছু কিছু আছে। মোট প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বদ্ধে উৎফুল্ল না হইলেও নিরাশ 

হইবার কারণ নাই । মাথাপিছু হিসাব করিলে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে 

ভারতকে মোটেই সমৃদ্ধ বল যায় না। আশার কথা এই যে আমাদের প্রাকৃতিক 

সম্পদ ষথাযথ আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈদেশিক শাসনকালে এদিকে নজর দেওয় হয় 

নাই । এখন জাতীয় সরকারের আমলে এ ব্যাপারে পরিকল্পিত প্রয়াস হইতেছে। 

এই প্রয়াস ইতিমধ্যেই কিছুট। সাফল্যম্ডতত হইয়াছে । সৌরাষ্টে খনিজ তৈল 
মিলিয়াছে। আসামে খনিজ তেলের সন্ধান চলিতেছে । রাজস্থানের মনভূমিতে 

জলের সন্ধান পাওয়1 গিয়াছে । 

(২) কেবলমাত্র গারৃতিক সম্পদ থাকিলেই আয় বেশী হয় না। চারশত বৎসর 

পূর্বে আমেরিকার প্রাকৃতিক এশ্বয এখনকার মতই ছিল। তখন সেখানে রেড 

ইণ্ডিয়ানর1 থাকিত। তাহার]! এই এভৃত সম্পদ কাজে লাগাইতে পারে নাই। আর 

সেই আমেরিকা এখন ছুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ। প্রার্কৃতিক এই্বরধ যে রকম সেই 

রকমই আছে। কিন্তু লোক ও সমাজ বদলাইয়াছে। তার ফলেই এই পরিধত্তন | 

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইতে গেলে চাই জন সম্প্দ। মাথ! 

গুণতিতে লোক বাড়িলেই যে জন সম্পদ বাড়ে তাহ। নয়। সুস্থ, সবল ও উগ্যমশীল 

হইলে তবেই প্রকৃতিকে জয় কর] যায়। কাজ করিবার ক্ষমতা ও আগ্রহ দরকার । 

কাজের কৌশল আয়ত্ত কর! দরকার । ভারত লোকসংখ্যার দিক হইতে পৃথিবীতে 

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । কিন্তু পুষ্টির অভাবে আমর] ছুর্বল। কর্মকৌশলের 
জন্য দরকার কারিগরি শিক্ষার । সেই কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতে অত্যন্ত 

অকিঞ্চিৎকর। সাধারণ শিক্ষা পধস্ত ভারতে এখনও সার্বজনীন প্রসার লাভ করে 

নাই। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার জন্য কাধকরী ব্যবস্থা 

এখনও গ্রহণ করা হয় নাই। কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য কতকগুলি কারিগরি 

কলেজ (75০1501০981 11550100655) ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে । এদেশ হইতে বিদেশে 

শিক্ষানবিশ পাঠান হইতেছে 1/ 
৮খ) শ্রমিকের দক্ষতা ব! প্রকৃতিকে কার্ধকরীভাবে কাজে লাগাইবার ক্ষমত] 

মূলধনের উপর নির্ভর করে । বৃটেন ও আমেরিকায় একই জাতির লোক বাস বরে। 
অথচ একজন বুটিশ শ্রমিক অপেক্ষা একজন আমেরিকান শ্রমিকের উৎপাদন: শক্তি 



৪০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

বেশী। ইহার অন্যতম কারণ আমেরিকায় শ্রমিকের মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ 
অনেক বেশী। একজন শ্রমিক শুধু হাতে বতট1 উৎপাদন করিতে পারে, যন্ত্রের 
সাহায্যে উৎপাদন করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, 
রাস্তাঘাট, জাহাজ বন্দর, রেলগাড়ী এই সমস্ত হইল মুলধন। যে দেশে মূলধনের 

পরিমাণ যত বেশী, সে দেশের উৎপারদদিকাশক্তিও সেই পরিমাণে বেশী হইবে । 

মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বাড়ান যায়। আবার মূলধনের গুণগত 
উন্নতি হইলেও উৎপাদন বাডে | মূলধন বৃদ্ধি মানে শুধু একই ধরণের যস্ত্রের সংখ্য। 
বাড়া নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সুলধন বৃদ্ধি উন্নত ধরণের যস্্র হিসাবে দেখ! দেয়। 

মূলধন মানুষের হুষ্ট উপাদান। ইহার জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন । শুধু সঞ্চদ্ হইলে 
চলিবে না, তাহা বিনিয়োগ করিয়া বাস্তব মূলধন স্যষ্টি করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন । 

আমাদের দেশ মূলধনের ব্যাপারে অত্যন্ত গরীব । আমাদের আয় এত সামান্য 
যে ইহা হইতে সঞ্চয় করা অত্যন্ত কঠিন। আবার যাহ] সঞ্চয় হয় তাহাও সব সময় 
উত্পাদনের কাজে লাগান হয় না। উৎপাদনের কাজে লাগাইতে গেলে লোকসানের 

ঝুঁকি লইতে হয়। এই ঝুঁকি লইতে আমাদের দেশের লোক নারাজ । সরকার 

স্বল্লসঞ্চয় পরিকল্পনার (€573811] 9৪.৮11)85 5০01১০7009০ ) মাধ্যয়ে সঞ্চয়ের উৎসাহ 

দিতেছেন । যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার জন্য স্বিধ! দিতেছেন । দেশে নানাপ্রকার 

যন্ত্র তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছে । আমদের আয় অত্যন্ত কম । সুতরাং স্বেচ্ছায় আমর 

সামান্যই সঞ্চয় করিব। সেব্জহ্য সরকার নৃতন অর্থ স্থষ্টি করিয়া বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের 
ব্যবস্থাও করিয়াছেন । আমাদের ঝুকি লইবার অনিচ্ছা ও অক্ষমতার জন্ত অনেক 

ক্ষেত্রে রাক্্রীয় তত্বাবধানে ও মালিকান।য় মূলধন নির্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে । বিদেশ 

ভইতে সরকারী ও বে-সরকারী স্থত্রে ধার লওয় হইয়াছে । 

(গ) শ্রমিক চুক্তি হিসাবে মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে । মুলধন ও প্রাক্কৃতিক 
সম্পদ জড় পদার্থ । ইহাদের একত্রিত করিয়া! উৎপাদনের ঝুকি বহন করে সংগঠক । 

নংগঠন নৈপুণ্যের উপর ইহাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নির্ভর করে । আমাদের দেশে 
বে-সরকানী সংগঠকেরা শিল্পের চেয়ে বাণিজ্যে অধিকতর আগ্রহশীল । মুল শিল্প ও 
ভারী শিল্পের ব্যাপারে ইহাদের উৎসাহ খুবই কম । এই সব শিল্পে লাভ হয় অনেকদিন 

বাদে ও স্থরুতেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় । ব্যক্তি এত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয় । লম্মী 

করিবার সামর্থযও তাহার কম। সেইজন্য সরকার অগ্রসর হইয়া এই সব ক্ষেত্রে 

সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । ফলে আমাদের দেশে সংগঠনের কাজ কিছু 

সরকারী এবং কিছুটা বে-সরকারী তত্বাবধানে হয় । উৎপাদনের সাফল্য অনেকাংশে 

ইহাদের উপর নির্ভর করে ।_ 



জাতীয় আয়ের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে ৪১ 

(ঘ) সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্রসংগঠন, আইন ব্যবস্থা! এবং সামাজিক রীতিনীতিও 
উত্পাদনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে । অন্তান্ উপাদানগুলির মত এগুলি 

ধরাত্ছরীয়। ন1! গেলেও ইহাদের গুরুত্ব অন্বীকার কর যায় না । 

পোদের উপাদ্ধীন ( ঢ৪০৮9:৪ ০ 9:9.400$00) £ প্রকৃতির দান 

নানাবিধ | আদিম অবস্থায় এগুলি কদাচিৎ মানুষের অভাব সরাপরি মিটাইতে 

পারে । মানুষ শ্রমের সাহায্যে এগুলিকে তাহার * অভাব পুরণ করিবার ব্যাপারে 

উত্তরোত্তর উপযোগী করিয়! লয়। উৎপাদনের মোট উপাদান ছুইটি--(১) গকুতির 

দান ও $২) মানুষের শ্রম । 

জমি বা প্রাকৃতিক জম্পদদ : অর্থশান্ত্রে প্রকৃতির দান সব কিছুকেই জমি বলা 

হয়। সাধারণ ভাষায় জমি বলিতে শুধু ভূত্বকৃকে বুঝায় । অর্থশাস্ত্রে জমি” কথাটি 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহার কর] হয়। ভূ পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এবং ভূপৃষ্ঠের উর্ধদেশে যাহ! 

কিছু আছে সমস্তই জমির অন্তর্গত। যাবতীয় খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, স্বাভাবিক 

বুষ্টিপাত, অরণ্য সম্পদ, নদীনালা, বন্য জীবজন্ত-_-এই সবকিছুকেই জমি বলে । 

শ্রম £ শ্রম ব্যতীত উত্পাদন চলিতে পারে না। উত্পাদনের উদ্দেশ্য মানুষের 

অভাবপুরণ। আবার মানুষ নিজে উত্পাদনের অন্তম উপাদান । শ্রম বলিতে 

শুধু দৈহিক শ্রমকেই বুঝায় ন1। মানসিক শ্রম যাহার] করে তাহাদিগকেও শ্রমিক 

বলা হয়। 

মানুষ শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে সোজাসুজি ভোগ্যব্রব্যে পরিণত করার 

চেষ্টা করিতে পারে, ইহাকে প্রত্যক্ষ উপাদান বলে। আবার প্রাকৃতিক সম্পদকে 

মানুষ পরোক্ষ বা মুলধন ভ্রব্যেও পরিণত করিতে পারে । মূলধন দ্রব্য মানুষের 

অভাব সরাসরি মিটাইবে পারে না । এই মূলধন দ্রব্য প্রস্তত করার জন্য যে পরিমাণ 

শরম ও প্ররুতির সম্পদ খরচ হইল, তাহার সাহায্যে কিছুট1 ভোগয দ্রব্য প্রস্তত কর 

যাইত । মৃলধনন্্ব্য তৈয়ার করিতে গেলে তখনকার মত, এ পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্যের 

আশা ছাডিতে হইবে। মানুষ জানে মূলধন দ্রব্যের সাহায্যে উত্পাদন করিলে 

ভবিষ্যতে উৎপাদন অনেকটা বাড়িয়া যাইবে । বর্তমান ভোগ হইতে বিরত হইবার 
কষ্ট সুদে আসলে পূরণ হইবে। সেইজন্ই মানুষ পরোক্ষ উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়। 

বন্য মান্থষের তীর ধনুক ও বর্শাও মূলধন দ্রব্য । ব্ততমান যুগের মূলধন দ্রব্য আরও 

জটিল। রকমারি অনেক বেশী। মূলধন জমির মত প্রকৃতির দান নয়। মূলধন 

মানুষের স্থষ্টি। সেইজন্য ইহাকে মৌলিক উপাদান বল যায় না। ইহার স্থগ্টিকাল 
অতীতে । অতীতে মানুষের শ্রম প্রাকৃতিক সম্পদ খাটাইয়। মূলধন উৎপন্ন করিয়াছে। 
বর্তমানের মান্ষকে ইহা উৎপাদনে সহায়তা করিতেছে । মূলধন হুইল অতীত, 
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বর্তমান ও ভবিন্ততের যোগস্থত্র। ইহার মাধ্যমে আমরা পূর্বপুরুষের সাহায্য অন্থুভব 
করি। আমর| যে মূলধন রাখিয়া যাইব তাহ! আবার উত্তরপুরুষকে সাহায্য করিবে । 
ব্তম।ন যুগে শ্রম এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মত মুলধনও উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য । 

ইহাকে উত্পাদনের তৃতীয় উপাদান বলিতে হয় । 

(৪) মুলধন ব্যবহার করিবার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ও তাহার ভোগ্যন্রব্যে 

পরিণতি এই ছুইয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দেখা দেয় । ভবিষ্যতের কথা মনে রাখিয়! 

বর্তমানের উত্পাদন করিতে হয়। ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত । আজ উৎপাদন 

সুর করিলে ছরমাস বাদে হয়ত ভোগ্যদ্রব্য সমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাইবে । ছয়মাস 

বাদে উত্পন্ন ভ্রব্য ৫২ দরে বিক্রয় কর! যাইবে মনে করিয়াছিলাম । কিন্তু তখন দর 

৫২ থাকিবে এ রকম নিশ্চয়তা নাই । বাজারদাম ৪২৩ হইতে পারে । সেক্ষেত্রে 

আমার লোকসান হইবে । বর্তমান যুগের অপর বৈশিষ্ট্য হইল আমরা কেহই 

স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন করি না। আমার ষে সমস্ত দ্রব্য প্রয়োজন, আমি সেগুলি স্বয়ং 
উৎপাদন কবিবার চেষ্ট] করি না। আমার দক্ষতা যে কাজে অধিক আমি মেই 

কাজে ব্যাপূত থাকি । বাজারে আমার উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় করিয়! যে অর্থ 

পাই তাহা দিরা আমার বাঞ্ছিত সামগ্রী সংগ্রহ করি । আমর] বাজারে অর্থাৎ 

অন্যের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য উৎপাদন করি । এই বাজার আবার ক্রমশঃ 

বিস্তৃত হইতেছে । অষ্টেলিয়ার পশম ভারতে আসে। সাতসমুত্র পারের দেশ 

ভারতের চাহির1 অষ্ট্রেলিয়ার লোকের পক্ষে সঠিক জানা সম্ভব নয়। তাহার! 
অন্থমান করিতে পারে, কিন্তু অনুমান নিশ্চিত নয়। অন্রমান ভূল হইলে লোকসান 

হইতে পারে । বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা ঝুঁকিবহুল। ঝুকি দুইভাবে তয় ৫১) 

আমরা ভবিষ্যতের জন্য উত্পাদন করি এবং (২) আমরা বাজারে বিক্রয়ের জন্য 

উত্পাদন করি। এই ঝুঁকি কেহ বহন করিতে স্বীকার না করিলে বর্তমান কালের 

উৎপাদন অচল হইয়া পড়িবে । 

সংগঠকের কাজ এই ঝুঁকি বহন করা। সেইজন্ত সংগঠককে উৎপাদনের চতুর্থ 
উপাদান বলা ১০৯২ 

॥ আদর্শ প্রশ্নামাল। ॥ 
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জাতীয় আয়ের প্রধান উপাদান কিক্ি? [ পৃষ্ঠা ৬০-৪০] 
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উত্পাদনের উপাদান বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। [ পৃষ্ঠা ৪১-৪২ ] 



'পপঞ্চক্স অধ্যায় 

জমি ব৷ প্রাকৃতিক এশর্ষ 
(7200 ০01 বি 80101981] 1২650581065 ) 

রা জমি বলিতে শুধু ভূত্বকৃকে বুঝায় না। প্ররুতির দান সব কিছুকেই 

জমি বলা হয়। নদীনালা, পাহাড় পর্বত, আলো-বাতাস, খনিজ ও বনজ সম্পদ-__ 

এ সবই জমি । 

প্রাকৃতিক এীশ্বর্ষবের গুরুত্ব (17000115150 01 1801017251 [250731085) 2 

জাতির অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক এরশ্বর্ষের প্রভাব অগ্রাহা করণ যায় না । 

জলবামুর উপর শ্রমের দক্ষত। নির্ভর করে। খাছ্য ও পরিচ্ছদের প্রকৃতি জলবাযুর 

ঘ্রাই নিধারিত হয়। কোন্ কোন্ শস্য চাষ করা সম্ভব তাহ? জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও 

মৃত্তিকার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে । মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করিয়াছে, 

এই চেষ্টায় সে কিছুট1 সফলও হইয়াছে । পাহাড কাটিয়। রাস্ত! ভইয়াছে। নদীতে 

বাধ দেওয়া হইয়াছে । মানুষ আজ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া যাতায়াত করিতেছে । 

জলবায়ুর কঠোরতা বৈছ্যতিক শক্তির সাহায্যে সংযত করিয়াছে । কিন্ত প্রকৃতিকে 

পূরাপূরি বশে আনা যায় নাই। প্রাকৃতিক এশ্বরধ যে দেশে অপ্রতুল, আথিক উন্নয়ন 
সেখানে কঠিন ব্যাপার । প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ, মান্তষ সেখানে অল্প আয়াসেই 
আঘধিক উন্নতি করিতে পারে । ভারতে পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় সাহায্যে আধিক 
উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে । প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুষের উপর পরিকল্পনার সাফল্য 

বেশ কিছুট। কিছুট। নির্ভর করিতেছে । 

ভারজের প্রাকুতিক এশ্বর্ধা (1701575 টি হ072] [২55017055) 5 ভারতের 

ভৌগোলিক অবস্থান বাণিজ্যের দিক দিয়া বিশেষ স্থবিধাজনক। পূর্ব গোলার্ধের 
কেন্ত্রস্থলে ভরতের অবস্থান । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির 

বিয়ে ক মধ্যে জলে, স্থলে বা অস্তরীক্ষে যেভাবেই যাতায়াত হোক, 

ভারতের উপর দিয়! যাইতে হইবে । প্রাচ্য ও প্রাস্চাত্য 
দেশগুলি হইতে ভারত প্রায় সমান দূরে অবস্থিত। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে 
ভারত সেজন্য বিশেষ স্থযোগন্থবিধা লাভ করিয়] থাকে । ভারতের উপকূল রেখা 

প্রায় ৩,৫০০ মাইল দীর্ঘ । কিন্তু এ উপকুলরেখা সরল | স্থতরাং স্বাভাবিক পোতা- 
শ্রয়ের সংখ্যা খুব কম। নদীতে জাহাজ ভিভাইতে হইলে বহুব্যয়ে বন্দর নির্গাণ 

করিতে হয় । 
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তৃপৃষ্ঠের বন্ধুরতা হিসাবে ভারতকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়-_-€১) 

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (২) সিন্ধুগাজেয় নদীগঠিত সমভূমি এবং (৩) দক্ষিণাংশের 
মালভূমি । হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ । এখানে কিছু কিছু চাষও 

হয়। বেশীর ভাগ চা এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 

অতুলনীয় । উত্তরাপথের নদীগুলি হিমালয়ের তুষার গলা জলে পুষ্ট । সেজন্য সার। 
বৎসর নৌ-চলাচল হইতে পারে । হিমালয় ভারতের জলবাধু নিয়ন্ত্রণ করে । উত্তরের 

হিমশীতল বাসুপ্রবাহ হিমালয় পার হইয়] ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না] মৌস্থমী 
বাষু হিমালয়ের গায়ে ধাক্কা খাইয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। সিন্ধুগাঙ্জের় সমভূমি নদীর 

পলিমাটি দ্বার! গঠিত । সেজন্/ অতি উর্বর । এখানে নানারকম খনিজ সম্পদ পাওয়া 

যায়। অতি অল্প আয়াসে এখানে বহুবিধ শশ্য জন্মে । 

টির ০ রর এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। দাক্ষিণাত্যের মাল- 
ভূমিতেও কিছু কিছু খনিজ সম্পদ পাওয়! যায়। এই 

মালভূমির উত্তর পশ্চিমাংশের উচ্চতর ভূভাগ লাভাজাতীয় রুষ্ণবর্ণ মৃত্তিক। দ্বার 
গঠিত । এই অঞ্চল তুলাচাষের পক্ষে উপযোগী । 

ভারতকে মৌন্বমী বাস্ধুর দেশ বলা হয়। এই মৌন্থমী বাযুপ্রবাহই ভারতে 

বৃষ্টিপাতের কারণ । ইহার প্রভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন প্রকার । 
পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে বুষ্টিপাত প্রচুর । সমুদ্র হইতে দুরে বলিয়া দক্ষিণ পাঞ্জাব ও 
রাজস্থানে বৃষ্টিপাত একেবারে কম ও জলবায়ু চরমভাবাপন্ন । ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। 

প্রধানতঃ গ্রীষ্মের মৌনুমী বাষু প্রভাবে যে বৃষ্টিপাত হইয়। থাকে তাহা দ্বারাই এই 

টি দেশে কৃষিকাধ হয়। কিন্তু দেশের সর্বত্র সমান বৃষ্টিপাত 
জলবাযু--অনিশ্চিত মৌহমী হয় না। তাহা ছাড1 অনাবুষটি ও অতিবুষ্টিও হয়| 

9 কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় 
সামান্ত | অনিশ্চিত মৌন্থমী বাষুর উপর কৃষকের ভাগ্য নির্ভর করে। কৃষকের 

আয় কমিলে তাহার ক্রয় ক্ষমতা কমিবে । শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার খারাপ হইবে । 

সরকারের রাজন্বয কম হইবে ॥, 

উষ্তমগ্ডলীয় মৌন্দুমী অঞ্চলে সমস্ত জমির এক তৃতীয়াংশ বন হওয়া প্রয়োজন | 

ভারতে ২ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গমাইল জুডিয় বন আছে। মোট স্থলভূমির 

শতকর1 ২২ ভাগ বন। বনাঞ্চলের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ 

অরপ্যবম্পদ বন নামেই বন। মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু কাষ্ঠ ব্যবহ1র 

পরিমাণ ৫৮ ঘনছ্ুট--ভারতে ১৪ ঘনফুট | অরণ্য 

হইতে আমরা কাষ্ট, ওবধি ও নানা বনজাত দ্রব্য পাই; বিস্তৃত অরণ্য থাকিলে 



জমি বা প্রাকৃতিক এশ্বর্ধ ৪৫ 

আবহাওয়া শীতল থাকে ও বুষ্টিপাতে সহাবক্থ্ী হয়। বস্যানিয়ন্তরণ ও উর্বরতা! সংরক্ষপের 
ব্যাপারে বনভূমির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনের জঙ্ভা 

আমরা বর্তমানে কিছুট। সচেষ্ট হইয়াছি । ৮” 

২/ভারতের সর্ধত্র মৃত্তিকার উর্বরত1 একরকম নয়। সিন্ধুগাঙ্গের সমভূমির মৃত্তিকা 
রি অতিশয় উর্বর | দক্ষিণাংশের গৈরিক মৃত্তিকা এত উর্বর 

মৃত্তিকা প্রকৃতি শুষ্ক নয়। আবার রাজস্থান বা দক্ষিণ পাঞ্জাবের মরুভূমি 

অঞ্চল একেবারেই শুক ও অনুর্বর । মোটামুটি ভারতের 

মৃত্তিকা শুফ। জলসেচের ব্যবস্থা না হইলে আধিক উন্নতি সম্ভব নয় । 

ভারতের আঘিক উন্নতির জন্য শিল্লোন্নয়ন অপরিহাধ । খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য 

থাকিলে, শিল্লোব্নয়ন অনেক সহজ হয়। ভারতের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে অনেকের ভূল 

ধারণা আছে । আমাদের খনিজ সম্পদ নগণ্য নয়। কিন্তু, ইহা লইয়া! বাড়াবাড়ি 
করিবার মতও কিছু নাই। ভারতের খনিজ সম্পর্দের 

খনিজ জবা না যথাযথ হিসাব এখনও হয় নাই। নৃতন খনিজ সম্পদ 
পাওয়া ষায়। আবিফারের সম্ভাবন? উড়াইয়! দেওয়] যায় না। এখন 

পর্যস্ত যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে অতিরিক্ত আনন্দের কিছু নাই । লৌহ, 

ম্যাঙ্গানিজ, অন্তর, ম্যাগনেসাইট, মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ভারতে যথেষ্ট 

পাওয়া যায়। প্রায় ২,১০০ কোটি টন লৌহের সরকারী হিসাব পাওয়া যায়। 

অন্যত্র অতিরিক্ত লৌহ থাকার সম্ভাবনা আছে। ভারতের লৌহ আকর গুণের দিক 
দিয়াও উন্নত । কয়ল। এবং লৌহ কাছাকাছি পাওয়া যায়। ইহাতে লৌহ 
উৎপাদন কম খরচে হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে সঞ্চিত লৌহ আকরের 
পরিমাণ বেশী । কিন্তু আমাদের বাধিক লৌহ উৎপাদন ১৯৫৮ সালে ছিল মাত্র ৫৭ 

লক্ষ টন | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বাধিক উত্পাদন ইহার প্রায় ৫০ গুণ বেশী। ম্যাঙ্গানিজ 

উত্পাদনে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে । সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজ আকরের 

পরিমাণ ১১ কোটি টনের কিছু বেশী। ১৯৫৮ সালে বাখ্িক উৎপাদনের পরিমাণ 

ছিল ১৩ লক্ষ টন। আমাদের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজন ছিল ৬০ হাজার টন 

ম্যাঙ্গানিজ । শতকর' প্রায় ৮০ ভাগ বিদেশে রঞ্টানি হয় । অভ্র উৎপাদনে ভারতের 

স্থান পৃথিবীতে প্রথম । অভ্র বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেডিও ও এরোপ্লেন এবং রবার শিল্পে, 
ব্যবহৃত হয় । বক্সাইট, চুণাপাথর, ফসফেট, লবণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভারত প্রায় স্বয়ং 
সম্পূর্ণ । কিন্তু এ্যাসবেষ্টোল, তামা, সোন1» সিসা, নিকেল, পটাস, টিন, দস্তা প্রস্ততি 

খনিজ ভ্রব্য ভারতে খুবই সামান্য পরিমাণে পাওয়া ষায়। কোন কোনটি মোটেই 

পাওয়া যায় লা। 



৪৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাক্্র পরিচয় 

শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে হইলে সম্ভা চালকশক্তির (0০9৬1) প্রয়োজন । 

চালকশক্তির তিনটি উৎস--খনিজ তৈল, কয়লা! ও জলবিদ্যুৎ । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার প্রারস্ভতে আমাদের খনিজ তৈল প্রয়োজন হইত বাধিক ৭০ লক্ষ টন। 

ইস্তার মধ্যে ৬৬ লক্ষ টনই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত । পুবে আদাম 
হইতে নুরু করিয়া পশ্চিমে বোম্বাই পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুভিয়৷ তেলের অন্বেষণ 
চলিতেছে । এখন পধস্ত কয়লাই 'চালকশক্তির প্রধান উৎ্স। কয়লার ব্যাপারে 

আমাদের আশঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে । ১০০০ ফুট নীচে পষস্ত কয়ল' 
হিসাব ধরিলে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৬০০০ কোটি টন। উৎকৃষ্ট কয়লার 
পরিমাণ অনেক কম। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কয়ল। কমিটির হিসাবে ভাল কয়লা 

রঃ ১২২ বৎসর পরে নিঃশেষ হইয়। যাইবে | ছাই বেশী ও 

চালকশক্তি . আর এজন্য আমাদের কয়ল। গুণের দিক দিয়! নিকুষ্ট | 

কয়ল1 দেশের সর্বত্র পাওয়! যায় না। মোট কয়লাব 

শতকর। প্রায় ৯৮ ভাগ ধানবাদ ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলে পাওয়ী যায় । মা্রাজ প্রভৃতি 

দূরবর্তী স্থানে এই কয়ল৷ রেলপথে লইর1 যাইতে হয়। তাহাতে খরচ পঙ্ডে বেশী। 
জাতীয় ন্বার্থের খাতিরে কয়লার যথাষথ ব্যবহার হওয়] দরকার । অপব্যয় ও অপচয় 

বন্ধ করিতে হইবে । জলবিদ্যুতের ব্যাপারে ভারতের ভবিষ্তুৎ উজ্জল সম্ভাবনাপুণ্ণ। 

কয়ল। যেখানে পাওয়া যায় না, জলবিদ্যুৎ প্রস্তুত করিবার স্থযোগ সেখানে আছে। 

আমর প্রায় ৬৫০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিছ্যৎ্ উৎপাদন করিতে পাবি । কার্যত: 

উত্পাদন হয় ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট । ভাকরা-নাংগল, হীরাকুদ, চত্বল রিহান্দ, 

দামোদর প্রভৃতি বহুমুখী পরিকল্পনায় জলবিছ্যৎ উৎপাদন বাডাইবার ব্যবস্থা কর 
হইয়াছে । / 

জমির বৈশিষ্ট্য (05091800911510105 01 [,0179) হ উত্পাদনের উপাদান হিসাবে 

জমির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর] যায় । 

জমির গোগান নিদিষ্ট (১০115 01181001550) 2 জমি প্ররূতির দান। 

মানব শত চেষ্টাতেও জমির যোগান বাড়াইতে পারে না। মানুষের সংস্পর্শে আসার 

পর জমির আদিম অবস্থার পরিবততন হইয়াছে । প্রকৃতির দান ও মানুষের 

প্রয়াস এক হইয়া! গিয়াছে । কার্ধতঃ কতখানি প্ররুতির 

খাজন! না জ'মর দান আর কতখানি মানুষের স্থষ্টি বল] অসম্ভব | যুক্তির 

যে।গা'ন বাড়ে না। দিক দিয় কিন্তু এই দুই অংশ আলাদা করিয়। 

দেখার প্রয়োজন আছে । সার প্রয়োগ করিয়া আবাদী জমির উবরতা বাড়ান যায়| 

আবার অযত্বের ফলে উর্বরতা হ্রাস পায়। এই অংশ মানুষের হ্ছি, সুতরাং 
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পরিবর্তনীয় । প্রাকৃতিক অবস্থান এবং স্বাভাবিক বুষ্টিপাত ও তাপের বাধিক 
পরিমাপের উপরও উর্বরত1 নির্ভর করে। এই অংশ প্ররুতির দান- স্থতরাং 
অ-পরিবর্তনীয়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে জমির ত্রাস বুদ্ধি হইতে পারে । কিন্তু 
এই কম বাঁডার উপর মানুষের হাত নাই । স্থদের হার বাডিলে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা 

বাডিবে। ফলে মূলধন বাডিতে পারে । খাজনা যতই বাড়ুক মানুষ জমির পরিমাণ 
বাড়াইতে পারে না। 

জমির উত্পাদন ব্যয় নাই €(]8া)ণ 1198 70 50958ট 01 11001100307) )- 

জমি উৎপাদন করিতে কোন খরচ লাগে না। জমি এমনই পড়িয়া আছে। 

র্ আমর] ব্যবহার না করিলেও জমি পডিয়াই থাকিবে । 
সান কা উত্পাদনের কাজে না লাগাইয়া! জমি অন্যভাবে ব্যবহার 

যোগান কমে না। করিবার উপায় নাই । শ্রমের যোগান অক্ষুণ্ন রাখিতে 

হইলে শ্রমিকের বাল্যাবস্থায় ভরণপোষণের ব্যবস্বা করিতে হইবে । মজুরী ন! 
দিলে কেহ শ্রম করিবার কষ্ট স্বীকার করিবে না। শ্রম না করিয়া! অবসর ভোগ 

করিবে । স্থদ না দিলে কেহ বর্তমান ভোগ সন্কৃচিত করিয়া সঞ্চয় করিবে না। 

মূলধনের যোগান হ্রাস পাইবে । সরকার যদি কর বসাইয়া খাজনায় মোটা অংশ 
কাডিয়া লয়, তবুও জমির মালিক জমির যোগান কমাইতে পারে না!। জমির 

অন্ত বিকল্প ব্যবহার নাই । জমি হইতে যে খাজনা পাওয়া যাইবে তাহার সবটাই 

নীট লাভ। 

জমি স্থানাস্তর কর] যায় না ( [900 15 110010)099119 )--কোন জিনিষের 

স্থানীয় যোগান বাডাইবার দুইটি পথ আছে। জিনিষটির স্থানীয় উৎ্পার্দন 

রি বাডান চলে অথবা উৎপাদন না বাড়াইয়া অন্রস্থান 

জমির মালিক একচেটিয়। হইতে জিনিষটি আমদানী করিয়া যোগান বাড়ান যায়। 

ক্ষমতার অধিকারা। জমির যোগান নির্দিষ্ট । সুতরাং প্রথম রাস্তা বন্ধ। 

জমি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানাস্তর করাও যায় না। যোগান 

বাঁডাইবার দ্বিতীয় রাস্তাও খোলা নাই । এলাকা যতই ছোট হোক, জমির 

মালিকগোষ্ঠী একচেটিয়। ক্ষমতার অধিকারী | জমির চাহিদ1 বাড়িলে, দাম সেজন্য 

অনেকখানি বাড়িয়! যায় । ছুর্গাপুরে নৃতন কারখান। হইল । লোক সমাগম বাডিল। 

জমির চাহিদ! বুদ্ধি পাইল । জমির দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গেল । আশেপাশের 

গ্রামাঞ্চল হইতে জমি চালান করিয়? দুর্গাপুরে জমির যোগান বাড়ান যায় না। তার 

ফলে জমি অগ্রিমূল্য হইয়া পড়িয়াছে। 



৪৮ পৌরধিজ্ঞান ও অর্থশীন্্ পরিচয় 

জমির বিভিন্ন জাতীয় (7,810 ?5 1১605:9£1,005 ) জমির গুণগত তারতম্য 

আছে । পলিগঠিত জমির উর্বরতা লোভনীয় ৷ রাজস্থানের উর্বর মৃত্তিকা কঠোর 

মি পরিশ্রমেও সামান্ত ফসল হয়। কোন খনির কয়লা 

আরিরউবলাদিকানিকির প্রথম শ্রেণীর । কোন খনির কয়লার গ্রাহক পাওয়া কঠিন । 

পার্থক্য দেখা যায়। অবস্থানের দিক দিয়াও জমির পার্থক্য লক্ষ্য করা! যায় । 
অন্থ উপার্দানের ক্ষেত্রেও অবশ্য গুণগত তারতম্য বর্তমান | সব শ্রমিক সমান দক্ষ 

নয়। কোন সংগঠক প্রচুর লাভ করে । আবার এমন সংগঠকও আছে ঘে কোন 

প্রকারে ব্যবসায় টিকিয়া আছে । 

জমির বেলায় ক্রমহাসমান উৎপন্ন বিধি প্রযোজ্য (জেনে 00555 076 

[৪৬৮ 06 [01101151)1156  £২০017759 )__-অনেক অর্থশান্রবিদের মতে জমিতে 

রী অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ ককদিয়া 
ক্রমহাসমান বিধি কোথায় উৎপাদনের চেষ্টা করিলে ক্রমহ্াসমান বিধির সম্মুখীন হইতে 

প্রযোজ্য । হইবে ৷ অর্থশাস্ত্রে এই বিধির প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক । 

শিল্পে এই বিধি অচল এমন কথা বলা যায় না। আবার কষিতেও এই বিধির 

প্রয়োগ স্থগিত রাখা যায় না এমন নয় । নীচে এই বিধির বিস্তারিত আলোচন! 

করা হইল । 

ক্রুমহাসমান উও্প্রস্গের বিধি [.জয 06 101001721511076 [০061075 )-_-এই 

বিধির মূলে রহিয়াছে কৃষকের অভিজ্ঞত1 | কৃষক দেখিয়াছে শ্রম ও মূলধন যে 

হারে বাডান হয়, উৎপাদন সেই হারে বুদ্ধি না পাইয়। ক্রমহ্াপমান হারে বাডে। 

আমাদের সাধারণ জ্ঞান একই কথ! বলে' শ্রম বাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন 

যদি সেই হারে বৃদ্ধি পাইত, তবে জনসংখ্যা বাডার জন্য আতঙ্কিত হইবার কারণ 

থাকিত না। একটি ফুটবল থেলার মাঠেই সমগ্র দেশের খাছ উত্পাদন কর! 

যাইত । অর্থশাস্ত্ের বিধি হিসাবে এই অভিজ্ঞতাকে 

ইংরেজ, অর্থশান্্বিদ মার্শাল এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 

_একই জমিতে ক্রমান্বয়ে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়! চলিলে, শ্রম ও মূলধন যে 

হারে বাড়ান হইবে সাধারণতঃ মোট উৎপাদন সেই হারে না বাড়িয়া! তাহার 

চেয়ে কম হারে বাড়িবে-দি ইতিমধ্যে কৃষিপ্রণালীর কোন উল্নতি না ঘটিয়া 
থাকে । 

উদ্ধাহরণ সাহায্যে এই বিধির ব্যাখ্য! অনেক সহজ হয় । একটি কাল্সনিক উদাহরণ 

পরপৃষ্ঠায় ছকের আকারে দেওয়া! হইল । 

মার্শালেব বর্ণন! 



জমি ব' প্রাকৃতিক এন্ড ৪৪ 

মন হিসাবে প্রান্তিক 

পরিবর্তনীয় উপাদান উৎপাদন বা একজন মন কিনাবে স্থির উপাদান | শ্রমিক (স্বাবিতাক | মন হিসাবে মোট | অতিরক্ত শ্রমিক উৎপাদন ই 

মোট উৎপাদন 

যতট! বাড়ে 
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বিভিন্ন উৎপাদনের সহযোগিতা ন1 হইলে উত্পাদন সম্ভব হয় না। কৃষির ক্ষেত্রেও 

জমি ছাড়া শ্রম ও মূলধনের প্রয়োজনীয়তা আছে । যে দেশে জমি প্রচুর পাওয়া 
যায়, সেখানে লোকে বেশী জমি চাষ করিয়া শশ্ত উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিতে 

পারে । উৎ্কষ্ট জমির পরিমাণ সীমাবন্ধ। অতএব চাষ বাড়াইতে হইলে ক্রমশঃ 

নিকৃষ্ট জমি চাষ না! করিয়া] উপায় থাকিবে না। উৎকৃষ্ট জমিতে শ্রমও মুলধন নিয়োগ 

করিয়া যতটা উত্পাদন হয়, নিকষ্ট জমিতে সেই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ 
টিনটিন হাতত করিলে উৎপাদন হইবে কম। শ্রম ও মূলধন বাডাইলে 

মোট উত্পাদন বাঁড়িবে। কিন্তু মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার 

ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে । জমির পরিমাণ বাড়াইয়া চাষ করাকে ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি 

(6351০ ০919.01092 ) বলে। ব্যাপক চাষে ক্রমহ্াসমান বিধির প্রয়োগ 

হইবে এ কথ! সহজেই বুঝ1 যায়। অধিকাংশ দেশেই শস্ত' উত্পাদন বাড়াইবার এই 
সহজ রাস্তা খোল। নাই । উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমস্ত জমি চাষে আসিয়। গিয়াছে । শস্য 

উৎপাপন বাড়াইবার একমাত্র পথ একই জমিতে অধিকতর শ্রম ও মূলধন নিয়োগ কর1। 
ইহাকে আত্যস্তিক (11551৮6 ) চাষ বলে। আমাদের উদাহরণে আমর1 জমির 

পরিমাণ বরাবর ৪ বিঘা ধরিয়াছি। জমি এক্ষেত্রে স্থির উপাদান । একই জমিতে 

শ্রষ ও মুলধন ক্রমাগত নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন কিভাবে বাড়ে তাহাই 

আমাদের ছকে বর্ণনা! কর] হইয়াছে । 



৫৩ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

শ্রম ও মূলধন বাড়াইয় চলিলে মোট উত্পাদন কমে না । মোট উৎপাদন বাড়ে । 
কিস্ত মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমে । পরিবর্তনীয় উপাদান এক একক 

বাড়াইলে মোট উৎপাদন যতট। বাড়ে তাহাকে প্রান্তিক উত্পাদন বলে। প্রান্তিক 
উৎপাদন বাড়িয়া! চলিলে মোট উৎপাদনও বাড়তি হারে বৃদ্ধি পাইবে। প্রান্তিক 

উৎপাদন হ্রাস পাইলে, মোট উতৎপাদনও কমতি হারে বাড়িবে। শ্রমিকসংখ্যা 
বাড়াইলে, মোট উত্পাদন বাড়িবে, কিন্তু প্রান্তিক উত্পাদন কমিবে। শ্রমিক সংখ্য। 

যথেষ্ট বাড়াইলে, মোট উত্পাদন শেষ পষস্ত কমিতেও 
মোট উৎপাদন বাড়ে কিন্ত 
প্রান্তিক উৎপাদন কমে । পারে । আমাদের ছকে দেখা যায় শ্রমিক সংখ্যা! ৭ হইতে 

বাড়াইয়া ৮ করিলে মোট উৎপাদন ৪৯ হইতে কমিয়? ৪৮ 

হইয়াছে। প্রান্তিক উত্পাদন এখানে খণাত্মক (7588৮৮০ )। কাধতঃ কেহ এতদূর 

অগ্রসর হইবে না । জমি প্রকৃতির দান। ইহার জন্চ কোন ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। 

শ্রম ও মূলধন বাঁড়াইলে ব্যয়ও বাড়িবে। মোট উত্পাদন বাড়িবার সম্ভাবন। ন৷ 

থাকিলে, কেহ কষ্ট করিয়া! অধিক শ্রম ও মূলধন যোগাইবে না| 

আমাদের উদাহরণে শ্রমিক সংখ্যা ৩ হইতে বাড়িবার পর হইতে প্রান্তিক 

উৎপাদন কমা স্থুরু করিয়াছে । প্রান্তিক উত্পাদন ১৫ হইতে কমিয়। ১৩ হইল। 

প্রান্তিক উৎপাদন কমিলেই এখনও কিন্তু ক্রমস্তাসমান বিধির ক্রিয়া সুরু হয় নাই। 
এই বিধির প্রয়োগ হরু হয় এই পর্যায়েও গড উৎপাদন ৯ হইতে বাভিয়া ১৭ হইয়াছে । 

রা 8885 মাথা পিছু প্রকৃত আয় বাভিয়াছে। শ্রমিক সংখ্যা ও 

তখনই ক্রমহ্বাসমান বিধিকার্- হইতে ৫ করিলে, শুধু ষে প্রান্তিক উৎপাদন কমে, তাহা 
হিস ইসির ২ নয়। গড় উতৎ্পাদনও ১০ হইতে কমিয়া ৯ হয়। এইখান 

হইতেই ক্রমহ্রাসমান বিধি সুরু হইল। ইহার পর শ্রমিক সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, 

গড় উত্পার্দনও সঙ্গে সঙ্গে কমিতেছে। পরিবর্তনীয় উপাদান ১ হইতে ২ অর্থাৎ 
শতকর। ১০০ ভাগ বাড়াইলে, মোট উত্পাদন ৩ হইতে ১২ অর্থাৎ শতকর।) ৩০০ ভাগ 

বাড়ে। স্থতরাং ক্রমহ্াসমান বিধি সরু হয় নাই | এই রকম শ্রমিক সংখ্য। ৩ হইতে 

৪ কৰিলে অর্থাৎ শতকর। ৩৩৪ ভাগ বাড়াইলে মোট উৎপাদন ২৭ হইতে ৪০ হয় 
অর্থাৎ শতকর। প্রায় ৫০ ভাগ বাড়ে । এখনও ক্রমহ্াসমান বিধি স্থরু হয় নাই। 
শ্রমিক সংখ্যা ৪ হইতে বাড়াইয়! ৫ করিলে কিন্তু এই বিধির প্রয়োগ হইল । 

পরিবর্তনীয় উপাদান এক্ষেত্রে বাড়নে হইল শতকরা ২৫ ভাগ । অথচ মোট উৎপাদন 

৪* হইতে 9৫ হইল অর্থাৎ শতকরা ১২ই ভাগ বাড়িল। শ্রম ও মূলধন যে হারে 
বাড়ান হইল মোট উত্পাদন তাহার চেয়ে কম হারে বাড়িল। স্থতরাং ক্রমহ্রাসমান, 

উতৎ্পন্নবিধিব প্রয়োগও সুরু হইল । 



জমি বা প্রাকৃতিক এঁশ্বধ ৫১ 

সশ্রমিক সংখ্যা বাড়াইলে প্রথম হইতেই যে গড় উৎপাদন কমিবে তাহা! বলা 

হয় নাই। আমাদের উদ্লাহরণে শ্রমিকসংখ্যা ১ হইতে 
কাম্যতম অনুপাত বজায় . 
রাখার জন্য পরিবর্তনীয় বাড়িতে বাড়িতে ৪ হইল । এই পর্যায়ে শ্রম ও মূলধন 

উপাদান ঝাড়ানদরকার হইলে যে হারে বাড়ান হইতেছে, মোট উৎপাদন তাহার চেয়ে 
এই বিধি তখনকাব মত 
খাটিবে ন!। ক্রমাগত বাড়াইয়া বেশী হারে বাড়িতেছে। গড় উতপাদনও বাড়িতেছে। 
চলিলে এই অনুপাত ঠিক শ্রমিকসংখ্য। বাডাইয়া ৪এর বেশী করিলে তবেই ক্রম- 
থাকিবে না। তখন এই ও 
বিখি প্রযোজা হইবে হাসমান বিধি কাজ করিতেছে । কোন স্থির উপাদানকে 

যথাযথ কাজে লাগাইতে হইলে তাহার সহিত নির্দিষ্ট 
পরিমাণ পরিবর্তনীয় উপাদান দরকার । কতটা পরিবর্তনীয় উপাদান লাগাইলে 

সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাইবে অর্থাৎ সর্বাধিক গড় উৎপাদন পাওয়া যাইবে 

তাহা আগে হইতে সঠিক বলা যায় না। থ্রি ও পরিবর্তনীয় উপাদান যে 
অন্গুপাতে সংযুক্ত করিলে গড উৎপাদন সর্বাধিক হয়, তাহাকে কাম্যতম 
(00010000 ) ন্ুপাত বল! লয়।) পরীক্ষা ও পধবেক্ষণ করিয়া এই অন্ুপাত 

ঠিক করিতে হয়। আমাদের উদ্াহরণে দেখা যায় ৪ বিঘা জমিকে ভালভাবে 
চাষ করিতে ৪ জন শ্রমিকের দরকার । জমিতে আগাছা বেশী এবং জমি 

সমতল নয়। সজন্ত ১ জনের পক্ষে জমি ঠিক করিয়া চাষ করা সম্ভব 
নয় । আবার ৪ জনের অধিক শ্রযিক দরকার হইতেছে না। তাহ। হইলেও 

গড় উত্পাদন কমিয়া যাইতেছে । ধরা যাক জমি অফুরন্ত, জনসংখ্যা ৪1 

এই ৪ জন মিলিয়া ও বিঘা! জমি চাষ করিলে মোট উত্পাদন হইবে ৪০ মণ। জঙি 

চাহিলেই পাওয়া যায়। সেজন্য কেহ এককভাবে ৪ বিঘা চাষ করিবে না। 
তাহা হইলে মোট উৎপাদন হইবে মোটে ১২ মণ। স্থির উপাদান অর্থাৎ জমির 

তুঙ্সনায় পরিবর্তনীয় উপাদান অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা অল্প হইলে, শ্রমিকসংখ্য! বাড়াইয়। 

কাম্যতম অন্ষপাতে আসিতে হইবে । এখন উৎপাদন ক্রমহাসমান হারে না বাড়িয় 

ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িবে। ইহার পরও যদি শ্রমিকসংখ্য। বাড়ান হয় তবেই ক্রম- 

হবাসমান বিধির প্রয়োগ স্থরু হইবে; মার্শালের “সাধারণতঃ” কথাটি ব্যবহার করিবার 

তাৎপর্য এইভাবে বুঝিতে হইবে । 
কাম্যতম অনুপাত চিরকাল একই থাকে না। আবিফ্ষারের ফলে উত্পাদন 

পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। তাহার ফলে কাম্যতম অন্থপাতেরও পরিবর্তন ঘটে । 

ষে কোন নির্দিষ্ট সমব্ন নির্দিষ্ট একটি উৎপাদন পদ্ধতি ও তদন্যায়ী নির্দিষ্ট কাম্যতম 
অনুপাত থাকিবে । সেই অঙ্কপাত ছাড়াইয়া গেলে এই বিধির সম্মুখীন হইতে 

হইবে । আমাদের উদদাহরণে শ্রমিকসংখ্য। বাড়াইতে বাড়াইতে ৪ কর! হইয়াছে । 



৫২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র প্িচয় 

ধর] যাক ইতিমধ্যে উৎপাদন পদ্ধতির গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। ফলে শ্ররিকসংখ্য 

কৃষিপ্রণালীর উন্নতি হইলে এই ৫ করায় মোট উৎপাদন বাড়িয়া ৪৫ এর পরিবর্তে ৬* 
বিধি সাময়িকতাবে বিলম্বিত হইল | পরিবর্তনীয় উত্পাদন বাড়িল শতকর1 ২৫ ভাগ-_ 

রা মোট উৎপাদন বাড়িল শতকর1] ৩৩৪ ভাগ। অর্থাৎ 

ক্রম্াসমান বিধি এখনও সরু হয় নাই। এখন ধর1 যাক কাম্যতম অনুপাত হইল 
৪ বিঘা জমির সঙ্গে ৭ জন শ্রমিক। শ্রমিকসংখ্য1 বাড়িয়া! চলিলে আবার এই অনুপাত 

ছাড়াইয়া যাইবে এবং ক্রমহ্াসমান বিধিও পুনরায় দেখ! দিবে । কষিপদ্ধতির উন্নতি 
এই বিধির প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারে-__তাই বলিয়া এই বিধিকে 
একেবারে নাকচ করিতে পারে না। 

ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধিকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধিও বল। যায়। জমি 

প্রকৃতির দ্রান। ইহার কোন উত্পাদন খরচ নাই। শ্রম ও মুলধন স্থষ্টি করিতে 

কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। গড় উৎপাদন যেখানে সব চেয়ে বেশী, পরিবর্তনীয় 

উপান্দান সেখানে সবচেয়ে বেশী কার্কর | মণ প্রতি পরিবর্তনীয় উপাদান ব্যয় 

সেখানে সবচেয়ে কম। আমাদের উদ্াহরণে মণ প্রতি 
ক্রমবর্ধমান ব্যয়বিধি হিসাবে 
এরি নিরবের পরিবর্তনীয় উপাদান ব্যয় শেষ স্তস্ভে বন্ধনীর মধ্যে দেখানে। 

হইয়াছে । যখন কাম্যতম অনুপাত বজায় থাকে, তখনকার 

অবস্থা হইল ৪..জন শ্রমিক (মূলধনসহ ) ৪ বিঘা জমি চাষ করিয়া ৪০ মণ উত্পাদন 
রা করে। প্রতি শ্রমিক ( মূলধনসহ ) 

গডে উৎপাদন করে ১০ মণ। অর্থাৎ 

১ মণ উৎপাদন করার জন্য হট বা 

১০ শ্রমিক (মুলধনসহ ) প্রয়োজন । 

অন্ত-ষে কোন পর্যায়ে গড উৎপাদন 

ব্যয় ইহার চেয়ে বেশী। 

নিষ্বের রেখাচিত্রটি ক্রমহাসমান 

উত্পন্নবিধিকে বুঝিতে সাহায্য 
করিবে 

কখ ও কগ পরম্পবের উপর 

লম্ব। ক হইতে কথ রেখার উপর 

লিখপজিবগ্ডনশীল উপাদান অর্থাৎ 

শ্রমিক সংখ্যা ( মূলধনসহ ) মাপা 

হইতেছে । ক হইতে কগ রেখার উপর দিয়া উতৎ্পাগজ বণপশ হইতেছে । কগ রেখার 

উগথাদন 

পরিবর্তনশীল একক 



জমি ব] প্রাকাতিক এশ্ব্য ৫৩ 

উপর প্রতি অধ-ইঞ্চিতে ১ জন শ্রমিক বুঝাইতেছে। কগ রেখার উপর প্রতি 

ইঞ্চিতে ১০ মণ বুঝাইতেছে । কচ মোট উত্পাদন-রেখা । ঘ বিন্দুর পর হইতে মোট 

উত্পাদন রেখা আর উধে না উঠিয়া কখ রেখার নিকটবর্তী হইতেছে । এখানে 

৭ জন শ্রমিক নিয়োগ কর হইয়াছে । আরও শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উত্পাদন 

কমিবে । কজ প্রান্তিক উৎপাদন রেখা । কছ গড উত্পাদন রেখা । আমাদের 

ছক হিপাবে ও বিন্দুর পর হইতে অর্থাৎ ৪ জনের বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিলে 

ক্রমহাসমান বিধির প্রয়োগ আসুক হয়। আমাদের রেখাচিক্রে দেখা ষায় ৪ হইতে 

৫এর মধ্যে অর্থাৎ ও বিন্দু পার হইয়। তবে ক্রমহ্াসমান বিধি সুরু হইতেছে । ইহার 

কারণ রেখাচিজ্রে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে শ্রম যেরকম খুশী বাড়ান কমান যায়! 

শ্রমের অসীম বিভাজ্যতা। ধরিয়া লইলে, গড উত্পাদন রেখা ও প্রান্তিক উৎপাদন 

রেখা যেখানে ছেদ করিবে অর্থাৎ ঝ» বিন্দুর পর হইতে গড উত্পাদন কমি আসিবে 

এবং ক্রমন্াসমান বিধি সুর হইবে । কেননা প্রান্তিক উৎপাদন যতক্ষণ গড উৎপাদন 

হইতে বেশী থাকিবে ততক্ষণ গড উৎপাদন বাডিবে। ঝ বিন্ুর ডাইনে প্রান্তিক 

উত্পাদন রেখ! গড উত্পাদন বেখার নীচে থাকিয়া যাইতেছে--গড উৎপাদন 

কমিতেছে । 

?  ক্রমহা সমান উৎপন্নবিধির রস ০০১১০০৯ 
02.610017 01 0115 1,9৬7 06 12)1111151510)1175 17২65601055 6০0 7401725) 1191)2116,5 2190 

13511417)5 1819 ) 2 ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধির 'প্রয়োগ কৃষিকাধে সীমাবদ্ধ নয়। 

খনিজ দ্রব্য আহরণের ক্ষেতেও ইভার প্রয়োগ হয় । খনির মধ্যে গুণের তারতম্য 

আছে । যেসব খনির উৎপাদিক। শক্তি বেশী, তাহাদের 

সংখ্যা অগুণতি নয় । নিকৃষ্ট খনিতে কাজ করিলে, শ্রম ও 

মূলধন নিয়োগ করিয়] ক্রমশঃ কম উত্পাদন হইবে । উত্পাদন খরচ ক্রমশঃ বাভিয়া 

চলিবে । উতরুষ্ট খনিতেও ক্রমাগত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে এই বিধির সম্মুখীন 
হইতে হইবে । খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য ক্রমশঃ নীচে নামতে হইবে । আলে ও 

হাওয়ার জন্য খরচ বাডিবে । মাল বেশীদূর টানিতে হইবে-__পরিবহন খরচও বাডিবে । 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমষিবে ও খরচ বাড়িবে। 

মাছ ধরিবার ব্যাপারেও এই নীতির প্রয়োগ সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় । নদীতে 

মাছের যোগান অফুরস্ত নয়। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ক্রমশঃ বেশদূর যাইতে 
হইবে । নৌক। ও জাল বেশী রাস্তা বহন করিতে হইবে । 

নির্দিই সময়ের মধ্যে খেপের সংখ্য। কমিয়। আসিবে । 
ফলে উত্পাদন কম হারে বাড়িবে। সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে এই বিধি প্রযোজ্য 

ন্ 

খনিজ উৎপাদনে প্রয়োগ 

মাছথরার ব্যাপারে প্রশ্নোগ 



৫৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

নাও হইতে পারে। এখানে মাছের পরিমাণ কার্ধতঃ অফুরন্ত ধরা যায় । স্থৃতরাধ 
বেশীদূর যাইবার প্রশ্ন উঠে না। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার নাও কমিতে পারে। 

গৃহ নির্মাণের ব্যাপারেও এই বিধি প্রযোজ্য । বাসস্থান বাড়াইতে হইলে নৃতন 
নৃতন গৃশনির্াণ করিতে হইবে (ব্যাপক পদ্ধতি ) অথবা গৃহকে ক্রমশঃ উচুর দ্বিকে 
বাড়াইতে হইবে, তিনতলার স্থলে চারতলা করিতে হইবে ( আত্যস্তিক পদ্ধতি )। 
নৃতন নৃতন গৃহনির্মাণ করিতে হইলে সহরের কেন্দ্রস্থল হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়। যাইতে 
হইবে । ভাড়া কমিবে, আবার “তলা” বাড়াইয়া চলিলেও শেষ পধস্ত আয় কমিবে। 
একতলার্,“চেয়ে দোতলার ভাড়া বেশী, তাই বলিয়া দোতলার চেরে পাচতলার ভাড়া 
বেশী নর্ঘ । ২/ 

পরিয়ে ক্রমন্তাসমান উৎপন্ন বিধি প্রযোষ্য কি? (70925 17০ [2৫ ০01 
[0100172151010€ [২50015 91015 ০ 2%817089০00155 ? )5 জমির ব্যাপারে এই 

বিধির প্রয়োগ অনিবাধ, কিন্তু শিল্পে ইহার প্রয়োগ নাও হইতে পারে,-এই রকম 

ধারণা প্রচলিত আছে । এই ধারণার মূলে কতট1 সত্য আছে যাচাই করিতে হইবে । 
কাম্যতম অনুপাত বজায় না থাকিলে এই বিধির প্রয়োগ হয় । উৎপাদন করিতে 

বিভিন্ন উপকরণের একত্র সমাবেশ প্রয়োজন । এই উপকরণগুলির মধ্যে কোন 

একটির পরিমাণ যদি অ-পরিবর্তনীয় হয়, তবে কাম্যতম অন্ুপাত বজায় রাখা কঠিন 

হইয়া] পড়ে । ' উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উত্পাদনের উপাদান বাড়াইতে হইবে । 

টিনার এই উপাদানগুলির কতকগুলি বাড়ান যাইতেছে _অথচ 

নিদিষ্ট । সেঙ্জন্ত জমির একটি বিশেষ উপাদান বাড়ান যাইতেছে নাঁ। এই 
টু রা বিধির বিশেষ অবস্থায় কাম্যতম অন্রপাত বজায় থাকিবে না। ব্যক্তি 

বিশেষের পক্ষে সমস্ত উপাদানের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব । 

সামাঙ্িক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে শ্রম ও মূলধন বাড়ান যায় বটে, কিন্তু সামগ্রিক- 
ভাবে জমির যোগান বাড়ান যায় না। জনসংখ্যা যদি অনবরত বাড়িয়া চলে, 

মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিয়া যাইবে । আমাদের উদ্ণাহরণে মাথাপিছু ১ বিঘা 

জমি কাম্যতম অনুপাত ধর]! হইয়াছিল । জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিলে মাথাপিছু আর 
১ বিঘা! জমি দেওয়া চলিবে না! কারণ জমির পরিমাণ দীর্ঘ মেয়াদেও বাড়ান যায় না । 

সমগ্র সমাজের দিক হইতে বিবেচন। করিলে স্বীকার কক্সিতেই হইবে জমির ব্যাপারে 

এই বিধিব্ বিশেষ প্রয়োগ হয় । 

বিশেষ ব্যবসা সংগঠনের তরফ হইতেও এই বিধির আলোচন1 কর! যায় । যে 

কোন ব্যবসা! সংগঠনে উত্পাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানের একত্র উপস্থিতি প্রয়োজন । 

উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উপাদান বাড়াইতে হইবে । দীর্ঘ সময় পাইলে সমস্ত 



জমি বা প্রাকৃতিক এশ্বর্য ৫ 

উপাদ্দান যথেচ্ছ বাড়াশ যায়। কিন্তু স্বক্প সময়ে কোন কোন উপাদান বাড়ান সম্ভব 

হয়না। হয়ত বিদেশ হইতে আমদানি হয় এই রকম যন্ত্রপাতি দরকার | উত্পাদন 
রাড়াইতে হইলে অতিরিক্ত যন্ত্রের প্রয়োজন । যন্ত্র আমদানি করিতে সময় লাগিবে। 
ততর্দিন একই যন্ত্রের সঙ্গে অধিক শ্রম ও কাচামাল নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়াইতে 

হইবে। কারখানার ঘরবাড়ীও খুব শীত্র বাড়ান যায 

না। পাশের জমির মালিক হয়ত জমির দাম খুব বেশী 

দাবী করিতেছে । মিউনিসিপ্যাল সংস্থার হয়ত বাড়ীর নকৃস। অনুমোদন করিতে 

দেরী হইতেছে । প্রয়োজনীয় গৃহনিষ্নীণের সরঞ্জাম হয়ত বাজারে নাই। যতদিন 

গৃহনিষ্মাণ ন1 হইবে, ততদিন ঘরবাড়ীকে স্থির উপাদান হিসাবে ধরিতে হইবে । স্বল্প 

সময়ে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে কাম্যতম অনুপাত বজায় রাখা কঠিন। ফলে ক্রম- 

হ্বাসমান বিধির প্রয়োগ হইবে । কৃষিতে জমির গুরুত্ব অধিক । এই বিধির প্রয়োগও 

সেজন্ত আশু অনিবাধ। শিল্পে ইহার প্রয়োগ বিলম্বে হইতে পারে । কেননা এখানে 

জমির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। শিল্প ইহার প্রয়োগ হইতে একেবারে রেহাই পাইতে 
পারে না। কেনন1 জমির গুরুত্ব কম হইলেও জমির পাহায্য ছাড় শিল্প চলিতে 

পারে না। 

আমর দেখিয়াছি উত্পাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটিলে এই বিধির প্রয়োগ সাময়িকভাবে 

স্থগিত থাকিতে পারে । শিল্পে উন্নতির সম্ভাবন। বেশী । সেজন্য শিল্পের ক্ষেত্রে হয়ত 

এই বিধির প্রয়োগ অনিদিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিতে 

পারে । ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে যাহারা অত্যন্ত আশাবাদী 

তাহাদের নিকট এই যুলতুবী কাল অত্যন্ত দীর্ঘ। শিল্পে 
কাধতঃ এই বিধির প্রয়োগ হইবে ন। ইহাই তাহাদের ধারণা। 

১-ক্রুমহ্তাসমান উৎপন্নবিধি ও ভারত (705 72 0% 107553351710)6 ২০- 
01:05 ৪10. [15019) 2 ভারতের জনসংখ্য! দ্রুত বাড়িয়। চলিয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান 

জনতার থাগ্য যোগান রীতিমত সমস্যার ব্যাপার হুইয়। ঈ্লাড়াইয়াছে। জমির পত্রিমাণ 

সীমাবদ্ধ । মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিয়! চলিয়াছে। কাম্যতম অনুপাত আমর] 

অনেকদিন অতিক্রম করিয়! গিয়াছি। গড় উৎপাদন কমিয় চলিয়াছে। খাছ্যের 

হারান ব্যাপারে নিদারুণ ঘাটতি দেখ! দিয়াছে। কৃষি পদ্ধতির 

রাখিতে হৃইলে কৃষি পদ্ধতির উন্নতি সাধন ন। করিতে পাপ্সিলে আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ . 
উন্নতি অর্থাৎ জমির উৎ- খারাপ হইবে । ভারতে কষি পশ্চাৎ্পদ কেন? কি 

ইাসিভা রতি করিয়া ইহার উন্নতি কর] যায় তাহা আলোচনা কর 

দরকার । জমির বৈশিষ্ট আলোচনা করার সময় আমর] দেখিয়াছি জমির 

শিঙ্গে প্রয়োগ 

শিল্পে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
স্থগিত থাকিতে পারে। 



৫৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

উৎপার্দিকা-শক্তি কতকট! প্রকৃতির উপর এবং বাকীটা মানুষের উপর নির্ভর করে। 
মান্তষের উপর যে অংশটি নির্ভর করে, তাহা বাভানো মানষের উপরই নির্ভর করে । 

কৃষি পদ্ধতির উন্নতি মানেই উৎপাদ্দিকা-শক্তির এই পরিবর্তনীয় অংশের বুদ্ধি। 
উৎপার্দিকাশক্তি না বাডাইতে পারিলে ক্রমহ্াসমান বিধির হাত হইতে রক্ষা পাইবানর 

উপায় নাই। 

ভারতে জমির উৎপার্দিকা-শক্তি যে কোন দেশের তুলনায় কম। নীচের ছক হইতে 
আমাদের শোচনীয় অবস্থা পরিষ্কার বুঝা যাইবে । ভারতে শতকরা ৭০ ভাগ জন- 
সংখ্যা কঁষির উপর নির্ভর করে। শিল্পায়ন মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে । অদূর 
ভবিষ্ততে কৃষির উপর চাপ বিশেষ কমিবার আশ নাই। সুতরাং আমেরিকার 

অনুকরণে অতিকায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহৎ বুহৎ খামার চাষ ভারতে চলিবে না । 
ভাক্তে জনপ্রতি উৎপাদন অপেক্ষা একর প্রতি উৎপাদন বাডাইবার চেষ্টাই আগে 
করিতে হইবে । উন্নত আত্যস্তিক চাষের দিকে নজর দিতে হইবে । সামান্ত মন্ত্রপাতি 
ও জনবল ব্যবহার করিয়া এই উন্নতি সাধন করিতে হইবে | 

৷ ভারত ৯৬১ পাউণ্ড ( ভারত ৫-৬পা'. ভারত ৮* পা. 

পাকিস্তান ১,২৬১ ১, | পাকিস্তান ৮৩৩ » পাকিস্তান ১৮৪ » 
পন ব্রহ্ম ১,২৪০ ১, চি ম1. যুক্তরাষ্ট্র ৯৪৯ » উন মা. যুক্তরাষ্ট্র ২৭৪ » 

| মিশর ৩,৩৩৩ » অষ্রেলিয়া ৯৭৯ » রাশিয়া ১৮৫ 

| জাপান ৩,৫৩৩ » ইন্দোনেশিয়া ১১০৫০ মিশর ৪২৮৯ 
ূ ব্রিটেন ২,৪৩৬ » 

১৯৪৯-৫০ সালের হিসাব উপরে দেওয়। হইয়াছে । ইহার পর ভারতে কিছু উন্নতি 

হইয়াছে । ধান, গম, তুলার একর প্রতি উৎপাদন বাড়িয়া যথাক্রমে ১,১০০ পাঁ, ৭১৩ 
পা, ও ৯২ পা, হইয়াছে (১৯৫৪-৫৫)। 

আমাদের দেশে অনেক সময় একটি মাত্র ফসল উৎপাদন করা হয়। একই জমিতে 
একাধিক ফদল উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । ইহার জন্য দরকার হইলে 
সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে । চীনাবাদাম জাতীয় ফসল মাটির তলায় হয়। এই 
ধরণের ফসল জমিতে সারের কাজ করে । জমির উর্বরতা বাড়ে। 

বিরামহীন চাষের ফলে উর্বরত1 ক্ষয় হইতেছে । অথচ সার প্রয়োগ করিয়। 
উর্বরতা বাডাইবার চেষ্টা মোটেই নাই । মুত্তিকার উপরিভাগ জলের শোতে ভাসিয়া 

যায়। সঙ্গে উর্বরতাও কমিয়াযায়। জল জমিয় ও লোন। ধরিয়া এবং বালুক! চাপা 

পড়িয়া! জমি ক্রমশঃ খারাপ হইয়! চলিয়াছে। জলের শোতবেগ কমাইবার জন্ত 
ক্ষেতের দুইধারে বাধ দেওয়া, বনতূমি প্রসার কর1 এবং গোমহিষাদির নিবিচান্গে 
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চিয়া! বেড়ান সংকুচিত কর! দরকার ///্ধিম পরিকল্পনায় এই বাবদ প্রায় ছুই কোটি 
টাকা ব্য করা হইয়াছে । ভারতের জমিতে ফসফেট, নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের 

অভাব আছে। গোময় জ্বালান হিসাবে ব্যবহার না করিয়া সার হিসাবে ব্যবহার 

করিতে হইবে । শাক সবজি ও অন্যান্য যে সব আবর্জন। নষ্ট কর] হয় তাহ! পচাইয়। 

সার তৈয়ার কর? যায়। মানুষের মলমুজ্রও এই কাজে 

লাগান যায়। ঠৈতলবীজ রঞ্তানি কমাইয় দেশে তেল 

উৎপাদন করিতে হইবে । তাহ হইলে খইল দেশেই থাকিয়া! যাইবে । এই খইল 

অতি উত্তম সার | কৃত্রিম সার প্রস্তত করিয়1 নাইট্রোজেন ও সুপার ফসফেটের অভাব 

মিটাইতে হইবে । ১৯৫১ সালে সিক্জিতে কৃত্রিম সার তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত 

হইয়াছে । এখানে ৪ লক্ষ টন আমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার হয় । উৎপাদন আরও 

বাভাইবার ব্যবস্থা হইতেছে । ইহ] বাদে নাংগল, নোভলী এবং বৌরকেল্লায়ও রুত্রিম 

সার উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে । ১৯৫৬ সালে ৬ লক্ষ টন আামোনিয়াম সালফেট 

ব্যবহার করা হয়। ইহার মধ্যে ২ লক্ষ টন বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 

ভারতে কৃষিতে খুব সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর] হ্য়। কৃষি কমিশনের মতে 

যন্ত্রপাতি ভারতীয় কৃষকের পক্ষে মোটাসুটি উপযোগী । ইম্পাতের লাংগল, ইক্ষু 

মাড়াইবার কল, ছোট ছোট পাম্প ইত্যাদি ছোটখাট যন্ত্র- 

পাতি ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ আছে । যস্ত্রপাতি রকমারি 

করিলে কুঁষকের স্থবিধার চেয়ে অস্থবিধা হইবে বেশী । অল্প কয়েকরকম যন্ত্রপাতি চালু 

করা দরকার । কৃষক যাহাতে এইগুলি ব্যবহার করে সেদিকে নজর দিতে হইবে । 

উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করিলে এমনিতেই উৎপাদন শতকরা ১০ হইতে ২০ 

ভাগ বৃদ্ধি পাইতে পারে । ভারতে কৃষক পেটের জালায় অনেক সময় বীজ খাইয়! 

ফেলে । বীজ রাখিবার অব্যবস্থার জন্য বীজের অবনতি 

হয়। উৎকষ্ট ধরণের বীজের উপকারিতা সম্বন্ধে চাষী 

বেশ ওয়াকিবহাল। আসলে এই ধরণের বীজের পরিম্মণ নিতাস্ত অপ্রচুর এবং 

বিলি করিবার ব্যবস্থা নিতান্ত অসস্তোষজনক | দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় 

৩,০০০ বীজ তৈয়ারীর খামার প্রস্তত করিবার কথা । 

কীটের আক্রমণে ও 'পঙ্গপালের উপদব্রবেও অনেক লোকসান হয়। এরূপ বীজ 

ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে পোক1 না ধরে । বিদেশ 

হইতে পোকাধর]1 চারাগাছ আমদানি বন্ধ করিতে হইবে । 

ডি. ডি টি.জাতীয় কীটবিনাশক ব্যবহার করিতে হইবে । সম্ভাদরে বিক্রী করিতে 

হইলে, এগুলি দেশে উৎপাদন করিতে হইবে । 

সার 

যন্ত্রপাতি 

উন্নত ধবণের বীজ 

কীট ও পঙ্গপাল 
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গোমহিষ ভারতীয় কৃষকের সবচেয়ে বড় মূলধন | বলদ দিয়া চাষ হয়। গরু- 

মোহিষ হইতে ছুধ, মাখন ও ঘী পাওয়া যায় । গোময় হইতে জালানী ও সার হয়। 

ভারতের জন সংখ্যার মত গোমহিষাদির সংখ্যাও 

অত্যধিক । আবাদী জমির একর পিছু ভারতে ইহাদের 

সংখ্যা ৯৮, মিশরে ২৫। অথচ আমাদের দেশে চারণভূমির একাস্ত অভাব । 

পুষ্ির অভাবে গোমহিষাদি কস্কালসার । মডক নিবারণ করিয়া ও খাছ্য উৎপাদন 

বাডাইয়! ইহাদের উন্নতি করিতে হইবে | 

সেচব্যবস্থার দ্বারা জমির উত্পাদিকাশক্তি বাডান যায়। ভারতের মৃত্তিকা শুফ। 

জলের জন্য মৌন্্মীবাষুর উপর নির্ভর করিতে হয়। মৌস্থ্মীবায়ুর কোন নিশ্চয়তা 

নাই । কখন স্থরু হইবে, কখন শেষ হইবে কেহ বলিতে পারে না। জলসেচের 

ব্যবস্থা না করিলে কৃষির উন্নতির সম্ভাবন] নাই । ১৯৫৫- 

৫৬ সালের হিসাবে ভারতের মোট আবাদী জমির শতকরা 

প্রায় ১৮ ভাগে সেচের ব্যবস্থা আছে । পুকুর, পাতকুয়া, নলকুপ ও খাল দিয়া সেচ 

হইতে পারে। নদী উপত্যকার বহুমুখী পরিকল্পনাগুলিতে একসঙ্গে জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন, জলসেচ ও বন্তানিরোধের ব্যবস্থা হইয়াছে । প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় 

বড বড সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরি- 

কল্পনায় মাঝারি ও ছোটখাট পরিকল্পনার দিকে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে । 

ছোটখাট সেচ পরিকল্পনার ব্যয় কম__অথচ ইহার ফল পাইতে বেশী দেরী হয় না। 

প্রথম পরিকল্পনায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর নৃতন জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ২ কোটি ১০ লক্ষ একর নৃতন জমিতে সেচের 

ব্যবস্থা কর] হইবে | 

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ কৃষিতে নিযুক্ত । জনসংখ্যা বাডিয়। 

চলিয়ছে। কিন্ত বাডতি জনসংখ্যার সংস্থান করিবার মত শিল্পোন্নতি এখনও হয় 

নাই । ফলে মাথাপিছু চাষের জমি ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতেছে । আবার একই কৃষকের 

জমি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন থাকায়, খণ্ডভীকরণের সমন্যা আরও তীব্র হইয়1 উঠিক়্াছে। 

বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থার স্যোগ পাইতে হইলে এই খণ্ড খণ্ড জমি একত্র করিতে 

হইবে | সরকার জমির মালিকান] নিজের হাতে লইয়া বৃহদায়তন কুষিব্যবস্থা' চালু 
করিতে পারেন । কিন্ত কুষকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি 

করিয়া সফল পাইবার আশা কম। বরং সমবায় প্রথার 

সাহায্যে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা! বজায় রাখিয়! বুহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার 

স্যোগ লইবার চেষ্টা করা দরকার | উত্পাদন ব্যবস্থার উন্নতি হইলে কষিতে নিযুক্ত 

গোমহিষাদি 

সেচব্যবস্থা 

*গমবায় চাষ 
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কিছু লোক উদ্ধৃত হইয়া পডিবে। ক্ষ ও বৃহৎ শিল্পের প্রসার করিয়া ইহাদের 

পুননিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
কৃষকের সাগ্রহ সহযোগিত] ন1 থাকিলে, উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি কাগজে কলমেই 

থাকিয়া যাইবে । কার্তঃ কোন উন্নতি হইবে না। জমি কুষকের-_ভমির 
উৎপার্দিকাশক্তি বাডিলে কৃষকের নিজের আয় বাডিবে । কৃষক যদি তাহা মনে না 

করে, তবে উহার উৎসাহ থাকিবে না । এই উদ্দেশ্যে জমিদারী প্রথার বিলোপ কর' 
হইয়াছে । জমিদারের পরিবর্তে সরকারকে খাজন। দিলেই 
ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ লইল না1। ন্যায্য খাজন। নিধারণ করিতে 

হইবে । কৃষক সহজে জমি হইতে উৎখাত না হয় তাহ। দেখিতে ভইবে । কোন 

চিরস্থায়ী উন্নতি করিবার পর উৎখাত হইলে তাহার জন্য উচিত ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে । শেষ পর্ধস্ত কধককে জমির মালিক হইবার স্থযোগ দিতে হইবে । 

বীজ, সার ব1 বলদ কিনিতে, জমির স্থায়ী উন্নতি করিতে ব1 ফসল গুদামে রাখিয়। 

সুবিধামত বিক্রয় করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন | ভারতীয় চাষী দরিদ্র । এই অর্থে 

নিজে যোগান দিবার ক্ষমত তাহার নাই । মহাজনের নিকট হইতে চডা সুদে খণ 

পর কাজা তি করিয়ণ উপায় নাই । ১৯৫৫ সালের হিসাবে ভারতীয় 

ব্যাংক মারফত অল্প হুদে চাষী বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকা ধার করে । এই খণের 

উঠার রানির? মোট? অংশ অন্ৎপাদ্দনশীল কাজে-_যেমন বিবাভ শ্রাদ্ধ বা 

মামলা-মোকদ্দমায়--খরচ কর হয়। সমগ্র খণ চাষের কাজে লাগান হইলে সমস্যা 

এত গুরুতর হইত না । অল্প স্থদে খণ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকিলে চাষের কাজ ব্যাহত 

হইবে । সরকার ও সমবায় সমিতির সহায়তায় এই ব্যবস্থা হইতে পারে । করুষিষ্ণ 

যোগাইবার কাজে রিজার্ভ ব্যাংক বর্তমানে মনোযোগ দিয়াছে । 

অনেক সময় কষক মহাজনের নিকট হইতে দাদন লয় । ফসল উঠিবার আগেই 

পূর্বনির্ধারিত মূল্যে বিক্রী হইয়! থাকে । এই নির্ধারিত মুল্য বাজারদাম অপেক্ষা বেশ 
কম । গ্রামের ভাটে ব্যাপারীর1! ফসল ক্রয় করিয়া] থাকে । নগদ অর্থের প্রয়োজনে 

যাতায়াতের অস্থবিধা, এরং সঞ্চয় করিয়] ধীরে ধীবে বিক্রয় 

করিবার অক্ষমতার জন্য রুষক ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে 

নিকটবর্তী হাটে বা গ্রামে ব্যাপারীর নিকট ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কুষক 

সেজন্য হ্ববিধাজনক দাম আদায় করিতে পারে না । রাস্তাঘথাটের সংস্কার ও গুদামঘর 

নির্গাণ করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে বিক্ুয় সমবায় গঠন করিতে হইবে | ইহার পরও 

যদি কষক সন্তোষজনক দামে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তবে সরকারকে ন্যায্য ফসল 

কিনিবার জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে । 

ভূমি সংস্কার 

বিক্রয় ধ্যলছার সংস্কার 
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মাথাপিছু কধিত ভূমিব্ব পরিমাণ ভারতে ০*৮৪ একর-_জাপানে ০'৩১ একর । অথচ 

জাপানে খাগ্চাভাব এত প্রকট নয় । উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে ভারতে 

ভূমির উৎপাদিকাশক্তি নিশ্চই বাড়িবে । কৃষকের ও দেশের নিশ্চিত উন্নতি ঘটিবে 1 

॥ আদর্শ প্রশ্মালা ॥ 

1. ৬/০%৮ 18 209506 ৮1800. 10. [000100775398 ? ডা1056 9 168 0105250697:)9808 2৪ & 

12080 01 0:000064020 ? 

অর্থশান্ত্রে জমি বলিতে কি বুঝায় ? উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 
[ পৃষ্ঠা ৪৩১ ৪৬-৮৪৮ ) 

9, 01810 059 [জজ 0£ [01707801811 চ6960009- 10098 609 197 0085 ৮০ (&) 22017098, 

(0) 28082198 ৯007 (9) 20572018069 ? 

ক্রমহাসমান উৎপন্নবিধির ব্যাখ্যা কর । এই বিধিব প্রয়োগ (ক) খনিজ শিল্পে (খ) মাছ ধরায় 

ও (গ) শিল্পে হয় কি না কারণ দেখাইয়া বুঝাও। [ পৃষ্ঠা ৪৮-৫* ) 

9. চুবুওজ 080 702 11007:98%89 659 00:০00061165 ০0 18200. 2 [11086569 9০00 80857 ভ16)0 

76918791009 6০ 110019. 

জমির উৎপাদিকাশক্তি কি করিয়া বাড়ানো যায়? ভারতের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়! লেখ। 
[ পৃষ্ঠা ৫৪-৫৮] 

4, 90151776005 08888 01 107 8210016075] 51910. 170 10019. 5105৮ 210888598 20297 

০৪ ৪৫০06৭1০017 609 12200807870 01 8£1001 60851 00০05061165 

ভারতে কৃষিতে উপাদনের.হার কম কেন? উৎপাদনের হার বাড়াইবার জন্য কি কি ব্যবস্থা 

অবঙদ্ধন কর দরকার ? [ পৃষ্ঠা €৫-₹৯ 

ফ্ষ্ট অধ্যায় 
শ্রম 

: 78100 01:) 

-এষাহার! টৈহিক শ্রম করে তাহাদিগকেই আমরণ লাধারণ ভাষায় শ্রমিক বলি। 
অর্থশাস্ত্রে কিন্ত মানসিক শ্রম, যাহারা করে তাহাদিগকেও শ্রমিক বলা হয়। মুটে 

মজুর যেমন শ্রমিক, শিক্ষক ও কেরাণীও ঠিক তেমনিই শ্রমিক । উত্পাদনের কাজে 

কিছুমাত্র সহায়তা যাহার! করে তাহার সকলেই শ্রমিক । প্রকৃতির দান যেখানে 

অজন্স পরিমাণে পাওয়া যায়, সেখানেও বিন? পরিশ্রমে অভাবপুরণ হয় না। প্রকৃতি 

যেখানে কপণ, সেখানে অভাবপূুরণ করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম দরকার । শ্রম 

ব্যতীত শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়া অভাব মিটে নাঁ। তবে প্রারুতিক সম্পদের মত 



শ্রম ৬5 

শ্রমের যোগান অ-পরিবর্তনীয় নয়। জনসংখ্য। বৃদ্ধি হন্ট্রলে বা! অধিকতর দক্ষতা 

অর্জনের ফলে শ্রমের যোগান বাডিতে পারে । জাতীয় আয় বাডানর অন্ঠতম উপায় 

হইল শ্রমের যোগান বাড়ান । স্থতরাং শ্রমের যোগান কোন্ কোন্ উপাদানের উপর 
নির্ভর করে আলোচন1 কর] দরকাব | 

অমের যোগান 
্ 5191১15 ০£ 1.810001 ) 

(১) জলজংখ্যা (১০701112501017) £ জনসংখ্যা বাডিলে লাধারণতঃ শ্রমিকসংখ্যাও 

বাডে। চীনদেশের শ্রমিকসংখ্য! স্বভাবতই বৃটেনের শ্রমিকসংখ্যা হইতে অনেক বেশী । 

বয়স হিসাবে জনসংখ্যার বিশ্যাস, স্ত্রী পুরুষের অন্রপাত এই সব বাপারের উপরও 

শ্রমিকসংখ্যা নির্ভর করে । গ্রীক্ষপ্রধান দেশে ১৫ হইতে ৬৯ পর্স্ত যাহাদের বয়স 

তাহাদিগকে কর্মক্ষম ধরা যায় | শিশু ও অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি কর্মক্ষম নয়। ইভাদ্দিগকে 

শ্রমিকের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে । দুইটি দেশের জনসংখ্যা সমান । একটি 

দেশে ১৫৬০ বয়স্ক ব্যক্তিরা জনসংখ্যার ৫০%- অন্ত দেশটিতে এই বয়সের লোকেরা 

জনসংখ্যার ৪০% | এক্ষেত্রে প্রথমদেশের শ্রমিকসংখ্যা দ্বিতীয় দেশের শ্রমিক সংখ্যা 

হইতে বেশী হইবে । অনেক দেশে স্্রীলোকদের বাহিরে কাজ করার রেওয়াজ নাই। 

এইসব দেশে যদি স্রীলোকের অঙ্গপাত বাডে, তবে জনসংখ্যা অপরিবতিত থাকা সত্বেও 

শ্রমিকসংখ্য] কমিবে। 

জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা বেশী হইলে জনসংখ্যা বাডিবে । মৃত্যুহার বেশী হইলে 
জনসংখ্যা কমিবে। ইহাকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক হ্রাসবৃদ্ধি বলে। আবার দেশ 

হইতে বিদেশে লোক গেলে অথবা বিদেশ হইতে দেশে লোক আনিলেও জনসংখ্যার 

পরিবর্তন হয়। আজকাল সমস্ত দেশেই আইন করিয়া বিদেশীদের স্থায়ীভাবে আগমন 

প্রায় নিষিদ্ধ করিয়া! দেওয়] হইয়াছে । স্থানাস্তর গমনের ফলে জনসংখ্যার উল্লেখ- 

ষোগ্য পরিবর্তন আর হয় না। জন্মহার ও মৃত্যুহারের উপরই জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি' 
নির্ভর করে । 

(২) কাজের সময় €(৬/০01]006 00915) 5 শ্রমের যোগান কেবলমাত্র 

শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। শ্রমিক দৈনিক বা সাপ্তাহিক কত ঘণ্টা 

থাটে তাহার উপরও শ্রমের যোগান নির্ভর করে । সন্তাহে ৪৮ ঘণ্টার পরিবর্তে যদি 

৭০ ঘণ্ট1 খাটিবার নিয়ম চালু হয়, শ্রমের যোগান তাহা হইলে কমিবে। বেতনসহ 
ছুটি ও অন্তান্ট ছুটি যত বেশী দেওয়! হইবে শ্রমের যোগান তত কমিবে । 
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(৩) শ্রমিকের দক্ষতা (75:7501621505 0£ 18000: )৩ অনেক সময় দেখা যায় 

দিন ১০ ঘণ্টা খাটিয়া শ্রমিক যতটা উৎপাদন করে, দিন ১২ ঘণ্টা! খাঁটিলে উৎপাদন 

তাতাঁর চেয়ে কম । অর্থাৎ অত্যধিক খাটরনির ফলে দক্ষতা হ্রাস পায় । কাজের সময় 

কমাইলে যদি দক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে বাডে, তবে সময় কমিলেও শ্রমের যোগান বাডিতে 

পাবে। দক্ষতাবুদ্ধির ফলে ষোগান বাডিলে মাথাপিছু আয় বাডিবেই | জনসংখ্যাবুদ্দির 

৬ ভঞ্ যদি যোগান বাছে, তবে মোট আয় বাডিলেও মাথাপিছু আয় না বাডিয়" 

_ কমিতেও পারে । শ্রমিকের দক্ষতাবৃদ্ধি অর্থ টনতিক উন্নতির নিভূ'ল মাপকাঠি । এই 

দক্ষতা কোন কোন উপাদানের দ্বার নিধণবিত হয় জানা দরকার । 

773. শ্রমিকের দক্ষতা 
স্পা ১ 

€12161810121505 06 18170001 ) 

(১) প্রাকৃতিক কারণ £ জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও জলবায়ু জাতিগত বৈশিক্ট্যের দরুণ 

দক্ষতা কমবেশী হয় একথা ম্বীকার করা যায় না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের দক্ষতা 

অবিদ্িত। এখানে কিছু কিছু শ্তাপানী ও চীনাঁও বাস করে । ইংরেজ আমেরিকান- 

দের চেয়ে জাপানী আমেরিকানদের দক্ষতা কোন অংশে কম নয়। উপযুক্ত শিক্ষণ 

পাইলে যে কোন জাতির শ্রমিক দক্ষতণ অর্জন করিতে পারে । দক্ষতার উপর জলবায়ুর 

প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। গীক্ষপ্রধান দেশে অল্প পবিশ্রমেই ক্লান্তি আসে । 

শীতের দেশে অনেকক্ষণ একটান1 পরিশ্রম করা চলে । মান্তষ তাহার উদ্ভাবনীশক্তির 

সাহাযো জলবায়ুর বিরুদ্ধ প্রভাব অনেকটা খগুন করিতে পারে । ভারতীষ শ্রমিকের 

দক্ষতার অভবের জনা প্রারৃতিক কারণকে দায়ী করা চলে না । | 

(২) আয় ও জীবনযাত্রার স্তর (10007052100 165] 01 11102 ) ও 

শ্রমিকের আয়ের উপর তার জীবনযাত্রার স্তর নির্ভর করে । জীবনযাত্রার স্তর বলিতে 

আমবা বৃঝি-__কি বকম ও কতটা খাছা খায়, বস্ত্র কতট] ব্যবসার করে, বাসস্কান কিরূপ, 

আমোদ প্রমোন্টের বাবস্তা কিরূপ উত্যাঁদি। উপযুক্ত খাছা না মিলিলে, স্বল্পপরিসর 

কক্ষে অনেক পরিবারকে বাস কবিতে হইলে, অন্ুস্থ অবস্থায় উষধ না জুটিলে, সামান্থা 

আমোদ প্রমোদের বাবস্তা নাঁ থাকিলে, শ্রমিকের দক্ষতা কম হইতে বাধ্য । অবশ্য 

আয় ক্রমাগত বাডিলে, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতাও ক্রমাগতই বাড়িবে না। অন্রবস্ত্র, বাসস্থান 

ইত্যাদি ব্যাপারে একট! নিম্তম মান থাকে | আয় যদি নিক্নতম মানে পৌছাইবার 

পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে আয় বানাইলে দক্ষতা বাডিবে। তার পবও আয় 

বুদ্ধি হইলে দক্ষতা আর নাও বাড়িতে পারে । ভারতীয় শ্রমিকের. দক্ষতার অভাব 

আমাদের জাতীয় আয়ের ক্ষদ্রতার অন্যতম কারণ। আবার ইহাও সত্য যে আয় 



শ্রম ৬৩ 

ষৎসামান্য বলিয়া! ভারতীয় শ্রমিক দক্ষতা অটুট রাখার নিয্নতম মানে পৌছাইতে 
পারে না। ভারতীয় শ্রমিক যথেষ্ট খাদ্য পায় না। রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা 

নাই। বস্তীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করিতে হয় । শিক্ষার অভাবে ভারতীয় 

শ্রমিক তাহার সামান্ত আয়ের একটা অংশ জুয়া খেলিয়া ও নেশা করিয়া নষ্ট 

করে । স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে । উচ্চাকাহ্থা নির্বাসিত হয়। দক্ষতা এ অবস্থায় কম 

হইতে বাধ্য 1. 

(৩) কার্ধের সর্তাবলী €( ৬/০010,5 ০0130101017 )2 শ্রমিককে অনেকক্ষণ 

কাজের জায়গায়-যেমন কারখানায় কাটাইতে তয় । কি ধরণের পারিপাশ্বিক অবস্থার 

মধ্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়, শ্রমিক মালিকের-/সম্বন্ধ কিরূপ__-ইহার উপরও 
শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে । আমাদের দেশে শ্রমিককে ষে অবস্থায় কাজ . করিতে 

হয় তাহা] মোটেই দরক্ষতাবৃদ্ধির অনুকূল নয় । ভারতে বেশীর ভাগ কারখানায় বিশ্তুদ্ধ 

হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা নাই। অত্যন্ত অপরিষ্কার অবস্থায় কাজ করিতে হয়। 
বিশ্রামের সময় ভালভাবে কাটাইবার বন্দোবস্ত নাই। এই অবস্থায় কাজ করিলে 

সহজেই ক্লান্তিবোধ হয়। স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরে । কাজের আগ্রহ চলিয়া যায়। 
(৪) অন্যান্য উৎপাদনের দক্ষতা (758570157)05 ০ ০০-0171861% 

88০0079)£ শ্রম উত্পাদনের অন্যতম উপাদান । শ্রমের সহিত মুলধন ও সংগঠনও 

দরকার । ভারতে উপযুক্ত সংগঠকের একাস্ত অভাব । সংগঠকের ক্রটির জন্যও 

শ্রমিকের উতৎ্পাদিকাশক্তি হাস পায় । ভারতে মূলধন অপ্রচুর। যন্ত্রপাতির পরিমাণ 

কম। যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় তাহাও মেরামতের অভাবে অনেক সময় জরাজীর্ণ 

হইয়া থাকে । ইহার ফলে শ্রমিকের দক্ষতা হ্রাস পায়। 

(৫) বিভিন্ন জটিল যন্ত্র ও শ্রম বিভাগ বতমানকালের উত্পাদন পদ্ধতির ভিত্তি। 

এই ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থার নৈপুণ্য অর্জন করিতে হইলে শিক্ষার দরকার । সাধারণ 

শিক্ষা, কারিগরি শ্রিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষা সমস্তই দরকার । ভারতে শিক্ষার মান 

যে রকম নীচু, শিক্ষার বিস্তারও সেই রকম নিরাশাব্যঞ্ক | স্বাধীনতার পর একধুগ 

চলিয়! গেল । এখনও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কর। সম্ভব হয় নাই। এখনও 

স্তানাভাবে কারিগরি শিক্ষায়তনের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। দক্ষ শ্রমিকের 

সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। 

(৬) উচ্চাকাঙ্খা না থাকিলে কেহ দক্ষতা অর্জন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে 

চায় না । দক্ষতা অর্জন করির] যদি আধিক অবস্থার উন্তরতি করিবার আশা না থাকে, 

তবে কেহ দক্ষ হইবার চেষ্টা করিবে না । সেইজন্য ক্রীতদাসের শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি 

কম । ক্রীতদাসকে তাহার উতৎ্পাদনেত্র কিয়দংশ সঞ্চয় করিয়! তাভার স্বাধীনত। ক্রয় 



৬৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

করিবার স্বযোগ দেওয়া হইলে, সে প্রাণপণে যথাসাধ্য ভাল করিয়া কাজ করার চেষ্টা 
করে । ভারতে অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষতার সঙ্গে উন্নতির কোনও সম্বন্ধ নাই। নানারকম 
দুনীতি এখানে প্রথাগত হইয়া দাডাইয়াছে। 
4 ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ ও কারগরি শিক্ষার বিস্তার করিতে 

হইবে | শ্রমিকের সুবিধার জন্বা, তাহার কাধের পরিবেশ উন্নত করার জন্য ১৯৫৮ 
সচল একটি আইন পাশ করা ভইয়াছে। এই আইনে ভাওয়া চলাচল, কারখান? 

পরিক্ষার রাখা প্রভৃতি ব্যাপারে বিধি প্রণয়ন কর+ হইয়াছে । এই বিধিনিষেধগুলি 
কাষকরী কর] দরকার । ১৯৭৬ পালের কারখানা! আইনে কাজের সময় কমাইয়া 
সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কর! ভইয়াছে। বর্তমানে কাজের সময় আর কমাইবার উপায় নাই, 
তাহাতে উত্পাদন ব্যাহত হইতে পারে । এই আইনেই বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থাও 

হইয়াছে । বর্তমানে রাষ্ট্রের তত্ববধানে চিকিৎসা বিধধে বীমার ব্যবস্থা হইয়াছে । 

বসস্থানের ব্যাপারে বস্তী উন্নয়ন জরুরী প্রয়োজন । বড বড সহরে ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্টের 

তবাবধানে শ্রমিকদের কন্যা সম্ভাভাভায় বাড়ী কিছু কিছু তৈয়ার হইয়াছে, কোন কোন 
প্রদেশে মছাপান নিষিদ্ধ করা ভইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বেআইনী নেশার কারবার ও' 

জয়ার আড্ডাগুলিও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার | শ্রমিক মালিক সম্পর্কের 

উন্নতির জন্য শ্রমবিরোধের আশু ও স্ায়সঙ্গত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে । শ্রমিক 
সংঘগুলিরও অনেক সাংগঠনিক ত্রুটি আছে । শ্রমিকের ও জাতির স্বার্থে এই দিকেও 
নজর দিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ শ্রমিকের দক্ষতা বুদ্ধির উপর 

অনেকাংশে নিতর করে । ্ 

জনসংখ্যা তত 

€ 17901201961015 11)2025 ) 

আমর দেখিয়াছি শ্রমের যোগানের সহিত জনসংখ্যা বাড1 কমার নিকট সম্বন্ধ 

রহিয়াছে । জনসংখ্যা বাডা কমার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
ঘট । আবার জনসংখ্যা বাডাকঘার জন্য আঘিক কারণও অংশতঃ দায়ী । জনসংখ্য। 

যখন অতি ভ্রুত পরিবন্তিত হয়, তখন অর্থ নৈতিক জীবনের উপর ইহার প্রভাব সহজেই 
বুঝ! যায় । যখন জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে, তখনও পরিবর্তন কেন হইতেছে না 

জন] দরকার । জনসংখ্যা বাড়িলে যোগান বাডে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয়ের 

অংশীদারও বাডে। জাতীয় আয়ের দিক হইতে কোন্ জনসংখ্যা কাম্যতম তাহ! 
আলোচনা তওয়! দরকার | 
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৬৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

জনসংখ্য1 সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার স্ুজ্রপাত করেন ম্যালথাস নাষে 

একজন ইংরেজ ধর্যাজক ও অর্থশান্ত্রবিদ। ১৭৯৮ খুষ্টাব্ধে ম্যালথাস জনসংখ্য? 

সম্বন্ধে তাহার তত্ব প্রচার করেন। তিনি বলেন জনসংখ্যা অত্যস্ত দ্রুতগতিতে বাড়ে। 

২৫-৩০ বতৎ্সরের মধ্যে ইহা ছিগুণ হয়। গণিতের ভাষায় বল1 চলে জনসংখ্য। 

জ্যামিতিক প্রগতিতে (0591206001581 ঢ0:957555107)) অর্থাৎ ১১ ২, ৪, ৮-_-এইভাবে 

বাড়ে। খাদ্য উৎপাদন বাড়ে অনেক ধীরগতিতে । গণিতের ভাষায় বলা চলে 

থাগ্য ডত্পার্দন বাড়ে পাটিগণিতিক প্রগতিতে (4১0101000600০9] 01955551019) 

অথাৎ ১, ২, ৩, ৪-_-এইভাবে । জনসংখ্য। বাড়ার ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে সত্য । 

কিন্তু জমির পরিমাণ নিদিষ্ট । সেজন্য ক্রমহ্াসমান বিধির ক্রিয়। সুক্ষ হয় । মোট 

খাদ্য ডখ্পাদন বাড়ে, াকন্ভ মাথাপিছু খাছ্যের উত্পাদন কমে । ম্যালথাসের মূল 

বক্তব্য হহল, খাছ ডত্পাদন যে হারে বাড়ে জনসংখ্যা বাড়ে তাহ। অপেক্ষা দ্রুত- 

গতিতে | স্থতরাৎ শেষ পযন্ত প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য মিলিবে না। ইহ 
বুঝাইবার জন্যাতিনি গণিতের ভাষার সাহায্য লইয়াছেন । জ্যামিতি বা পাটিগণিতিক 
প্রতি কড়ায় গণ্ডায প্রযোজ্য না হইলেও ম্যালথাসের মুল বক্তব্য তাহাতে 

সুপ হয় শা। 

থাছ্যেন্ন ঘাটতির ফলে ছুভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিবে | মৃত্যুহার 
ধাড়িবে । বতক্ষণ জনসংখ্যা ও খাছ্-উতৎপাদন এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ফিরিয়া। 

না। আসে, ততক্ষণ দুভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি চলিতে থাকিবে । আবার জনসংখ্যা 

বৃদ্ধি খাদ্যের যোগান ছাড়াইস্স! যাইবে । দুভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহ আবার দেখা 
দিবে, মৃত্যুহার বাড়িবে, জনসংখ্যা কমিবে | দুভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহকে 

ম্যালথাস জনসংখ্য। বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (2০9510152 ০1)65০5) আখ্য। 

দিয়াছেন । 

প্রাকৃতিক উপায় কাষকরী হইলে জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এইভাবে 

জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কগ্টবায়ক। মান্থষের ইচ্ছাশক্তি ও দুরদৃষ্টি আছে। মাছৰ 
যদি স্বেচ্ছায় জন্সহার নিয়ন্ত্রণ করে তবে জনসংখ্যা ও খাছ্য-উৎপাদনের সামগ্স্থ স্কু্ 

হইবার কারণ থাকিবে না। প্রাকৃতিক উপায়ের অমোঘ কিন্ত নৃশংস প্রয়োগ হইতেও 

আমরা অব্যাহতি পাইব। বিলম্বে বিবাহ, সংযম ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ করিয়া আমরা 

জন্সহার হ্রাস করিতে পারি। ম্যালথাস ইহাদের জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমুলক 
উপায় নামকরণ করিয়াছেন । 

জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার নিভর করে জন্মহার মৃত্যুহারের উপর । জন্মহার না 

কমাইলে ম্বত্যুহার বাড়িয়া জনসংখ্যা নিরস্ত্র করিবে । বুদ্ধিমান জীব হিসাবে 



শ্রম ৬ 

. আমাদের পূর্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল । জন্মহার স্বেচ্ছার হ্রাস করাই যুক্তিযুক্ত । 
তাহা হইলে জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের জন্য মৃত্যুহার বাড়িবার প্রয়োজন হইবে না। ইহাই 

হইল সংক্ষেপে ম্যালথাসের বক্তব্য । 

ম্যালথাসের এই তত্বের নানাপ্রকার বিরূপ সমালোচন। হইয়াছে । ম্যালথাস 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলন1 করিয়াছেন খাগ্য উত্পাদন বৃদ্ধির সঙ্গে। থাছ্য উৎপাদন 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া বাড়ে না। ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে সেইজন্য তাহার 

আশঙ্কা ছিল। প্ররুতপক্ষে মোট উত্পাদন বৃদ্ধির পট- 

ভূমিকায় জনসংখ্য। বুদ্ধির আলোচনা করা উচিত ছিল। 

জনসংখ্যা বুদ্ধি যদি মোট উৎপাদন বৃদ্ধিকে ছাড়াইয়! 
যায়, তবেই আশঙ্কার কারণ থাকে । এই প্রসঙ্গে গ্রেট বুটেনের উল্লেখ করা 

হয়। গত চারিশতাব্দীতে গ্রেট বুটেনের জনসংখ্য। প্রায় ৬ গুণ বাড়িয়াছে। 

খাদ্য উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ে নাই। তবুও গ্রেট বুটেনের আঘিক দুরবস্থা! 

দেখা দেয় নাই। এমন কি মাথাপিছু খাছ্যের পরিমাণ 
ম্যালথাস ও কুষির 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি কমে নাই। শিল্পায়ন এই সময়ে অনেকদূর অগ্রসর 

হইয়াছে । শিল্পজ পণ্যের বিনিময়ে বিদেশ হইতে কধিজ 

দ্রব্য আমদানী করা সম্ভব হইয়াছে । ফলে থাছ্যের ব্যাপারে ঘাটতি দেখ! দেয় 

নাই। এ সমস্তই সত্য। এক দেশের পক্ষে ইহা সম্ভব। কিন্তু সমস্ত দেশের 

পক্ষে যুগপৎ এই সম্ভাবন। নাই । এখন পধস্ত চন্দ্রলোক হইতে আমদানির কোন 

আশ দেখা যাইতেছে না। এইখানে বলা হয় খাছ উৎপাদন সম্বন্ষেও ম্যালথাস 

বণিত পাটাগাণিতিক প্রগতি প্রযোজ্য নয়। ম্যালথাসের পরে কৃষি পদ্ধতির 

চমকপ্রদ্থ উন্নতি ঘটিয়াছে। ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের বিধি ম্যালথাসের তত্বের 

প্রধান খু'টি। কবি পদ্ধতির উন্নতি ঘটিলে ক্রমহ্থাসমান বিধি বিলদ্িত হইবে। 

ম্যালথাসের আশঙ্কাও দুরে সরিয়া যাইবে। কিন্তু উন্নতি ও আবিষ্কার কোন 

আইন অনুসারে ঘটে না। অ্বনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা। বল! 
যায় না। একবার হইয়াছে, সুতরাং আবার হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় 
না। ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নাই। তাই বলিয়া! তাহার আশঙ্ক। অমূলক 

বলা যায় শা। 

জন্মহার লইয়াও ম্যালথাসকে সমালোচনা কর। হয়। জনসংখ্যা জ্যামিতিক 

প্রগতিতে বাড়ে না। কিন্তু কেন বাড়ে না তাহা দেখা দরকার | ইউরোপে 

১৬০০ খুষ্টাব্ষ পধস্ত জনসংখ্যার বিশেষ পরিবত্তন হয় নাই। জন্সহার খুব বেশী + 

ম্যালথুপীয় তত্বের 

সমালোচনা 



৬৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

সুকু করে । জন্সহার কিন্তু বিশেষ কমে না, জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে । 

ইতিহাসের এই পধায়ে ম্যালথাস তাহার তত্ব প্রচার করেন । তারপর মৃত্যুহার 

চি রনির খুব ধারে ধীরে কমিতে থাকে । জন্মহার ভ্রত কমা সুরু 

করে । জনসংখ্য? বুদ্ধির হারও কমিতে থাকে, এমন কি 

কোন কোন দেশে জনসংখ্য। হাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইহ ম্যালথানের 

পরবতী আধুনিক যুগের ঘটনা । ভবিষ্যতের ছবি ম্যালথাসের চোখে ছিল 
বিভীষিকাময় | বাস্তবের সঙ্গে এই ছবির মিল নাই। ম্যালথাসের যুক্তি কিন্তু অটুট 
রহিয়৷ গিয়াছে। মৃত্যুহার বাড়িয়া বা জন্মহার কমিয়া ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। 

জন্মহার কমাইয়া ভারসাম্য রক্ষা করিলে কষ্ট হইবে কম। জন্মহার কম বাড 

কিসের উপর নিভর করে তাহ! ম্যালথাস নিভূলিভাবে বুঝিতে পারেন নাই । 

এইখানেই ত্রাহার গলদ । কিন্তু জন্মহার বেঞ্ছ পরিবতিত হয় তাহা! আজও 
আমরা পুরাপুরি বুঝিতে রারি নাই। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপারের উপর 
ইহা নিভর করে না| শিক্ষা, সংস্কৃতি, ফ্যাসান, স্ত্রী-ম্বাধীনতা--ইতাদের উপরও 

জন্মহারের পরিবর্তন নিভর করে । পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও জন্মহার কমিতে কমিতে 

আবার একটু বাডিয়াছে। জীবনযাত্রার মান যত বাডিবে, জন্মহার তত আপনা 

আপনি কমিবে, তাহা সত্য নয় । এই সব দেশে আজকাল সম্তাঁনবিশিষ্ট 

পরিবার বিরল । সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অবিবাহিত ও একসস্তানবিশিষ্ট পরিবার *মাগেকার 

মত দেখা যায় না। জন্মহারের কেন পরিবর্তন হয় তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্য। 

আজও হয় নাই। 

পাশ্চাত্য দেশে ম্যালথাসের ভূত দেখিয়া! আজ কেহ ভয় পায় না। কিন্তু এশিয়ার 

জনসংখ্যা ভ্রুত বাড়িয়! চলিয়াছে। চিকিঙসা বিজ্ঞানে 

উন্নতি ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুহার শ্বাস 
পাইয়াছে। কিন্তু জন্মহার কমে নাই। আমাদের মত অধোন্রত দেশে জনসংখ্য। 

বৃদ্ধির জন্য চিন্তিত হইবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে । 

জনসংখ্যা ও জাতীন্ন আয়- কাম্যতম জনসংখ্য। € 19901000020, 

[১058196197) ) 5 জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে খাদ্য ব্যতীত অন্ান্ত ভ্রব্যও আছে। 

খাচ্যোৎ্পাদন জনসংখার সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাডিতে 

পারে ন। ভাবিয়। ম্যালথাস সন্ত্রস্ত হইয়া] ছিলেন । বর্তমান 

অর্থশান্ত্রবিদ্গণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার আলোচন। করেন । 
যেকোনও দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক এশ্বয্য আছে । ইহাকে পুরাপুরি কাজে 
লাগাইতে হইলে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন ।( এই নির্দিষ্ট জনসংখ্যা থাকিলে জাতীন্ব 

ম্যালখুসীয় আশঙ্কা 

কাম্যতম জনপংখ্য। তত্ব 



সপ 

অম ৬৭৯ 

আয় বুদ্ধির হার ও মাথাপিছু জাতীয় আয় সর্ধোচ্চ হয়। জনসংখ্য। ইহার চেয়ে 
বেশী হইলে মাথাপিছু আয় কমিবে। এক্ষেত্রে জনাধিক্য (০৬৪: 00700180103 ) 

ঘটিয়াছে বলিতে হইবে ৮) আবার জনসংখ্য। যদি পৃনিদিষ্ 
জনসংখ্যার চেয়ে কম হয়, তাহা হইলেও মাথাপিছু আয় 

কমিবে । এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বাডিলে প্রাকাতিক এশ্বধ আরও ভাল করিয়া কাজে 

লাগান যাইবে । ফলে মাথাপিছু আয় বাড়িবে । এবপ অবস্থায় দেশকে জনবিরল 

( 0951-0090019150 ) বলিতে হইবে | যে জনসংখ্য। থাকিলে মাথাপিছু জাতীয় 

আয় সবোচ্চ হয় তাহাকে কাম্যতম (017১0110701 ) জনসংখ্যা বলা যায় 1) এই তত্ব 

ক্রমহ্বাপমান বিধির একটি বিশেষ প্রয়োগ মাত্র । সেখানে আমরা বেখিয়।ছিলাম, 

স্থির ও পরিবর্তনশীল উপাদানের মধ্যে একটি কাম্যতম অন্পাত আছে । সর্বোচ্চ 

গড় উত্পাদন হইতে গেলে এই কাম্যতম অনুপাত বজায় রাখা দরকার । এখানেও 

গোটা দেশের পটক্ভূমিকায় সেই একই কথা বলা হইতেছে ।_/ 

২/কাম্যতম জনসংখ্য। তত্বের বিরুদ্ধেও সমালোচন। হইয়াছে । ইহা একটি ধারণা 

মান্র। ইহা নিভূলভাবে নিরধারণ কর। সম্ভব নর । কাম্যতম অন্তপাত সব সময় 

একই থাকে না। উত্পাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে কাম্যতম অন্পাতেরও 

পরিব্ততন হ্য় । ফলে ক্রমহাসমান বিধির প্রয়োগ ত্বরাশ্থিত 

৯ বা বিলগ্গিত হইতে পারে । সেইবূপ মূলধন ও আবিষ্কার 
ইত্যাদির ফলে কাম্যতম জনসংখ্যারও পরিবতন হয়। 

নৃতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইলে এবং সেই সম্পদ কাজে লাগাইতে নৃত্তন লোকের 

দরকার হইলে কাম্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে । আবার যুদ্ধবিগ্রহ বা প্াকৃতিক 

বিপর্যয়ের ফলে মুলধন নষ্ট হইলে, কাম্য জনসংখ্যাও হান পাইবে । 

কাম্য জনসংখঠার ধারণ। কাধতঃ প্রয়োগ করা অসম্ভব | সেদিক দিয়া ইহার 

সার্থকতা নাই । এই আলোচন1 আথিক অবস্থার নিরিখ 

' হিসাবে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের কথা স্মরণ করাইয়' 

দের। ইহাই হইল এই তত্বের বাস্তব মূল্য । ম্যালথাসের 
তত্ব বা কাম্য জনসংখ্যা তত্ব কোন ক্ষেত্রেই বণ্টন ব্যবস্থার উল্লেখ নাই । বণ্টন 

ব্যবস্থার গুরুত্ব সব সময় মনে রাখিয়া আলোচন। করিতে হইবে । 

ভারতে জনসংখ্য] অনন্যা, ( ৮০০০1৪0:০:) 7£0101200 210 [75016 ) 2 

জনসইহীর ক হইতে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । ১৯৪১ 

সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩১ কোটি ২৮ লক্ষ-_-১৯৫১ সালে ৩৫ কোটি ৬৯ 

লক্ষ__-১৯৫৮ সালে আনুমানিক ৩৮ কোটি । ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ এই দশ বৎসরে 

২৩ 

অনা ধিকায ও জনবিরলতা! 

কাম্য অনলংখ1- 
তত্বের বাস্তব মূল্য 
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জনসংখা! বাড়িয়াছে ৪ কোটি ৪১ লক্ষ । অর্থাৎ বাৎসরিক প্রায় ৪৪ লক্ষ হিসাবে-_- 
প্রতি বৎসরে শতকরা ১২৫। ১৯৫১ সালের পর জনসংখ্য1 বুদ্ধির আনুমানিক হার 

বাড়িয়া! বৎসরে ১৮৭ শতাংশ দাড়াইয়াছে। 

জনসংখ্যা] কি হারে বাড়িবে তাহা নির্ভর করে প্রধানতঃ জন্মহার ও মৃত্যুহারের 
উপর | ভারতে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশী। ১৯৫১ সালের আদমক্ুমারী 
হিসাবে ১৯৪ ১-১৯৫১ এই দশকে জন্মহার ও মৃত্যুহার যথাক্রমে হাজারকরা ৪০ ও ২৭। 
পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অস্তভূক্ত হইয়াছে । তথাপি জন্মহার খুব শীঘ্র কমিবে 

মনে হয় না। পরিবার-নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হইলেও, তাহার 

২ ফল এক পুরুষে অন্ভব করা যায় না । চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
উন্নতি ও জনন্বান্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে 

মৃত্যুহার কমিয়াছে এবং আরও কমিবে। জন্মহার ও সৃত্যুহ্ারের ব্যবধান বাড়িয়া 

যাইবে । জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া চলিবে । এই অবস্থা আঘধিক উন্নতির মোটেই 
সহায়ক নম্ব। 

ম্যালথাসের আশঙ্কা ভারতের ক্ষেত্রে অবাস্তব নয় । ম্যালথাসের হিসাবে খাগ্য 

ঘাটতি ও তজ্জনিত দুভিক্ষ ও মহামারী হইল জনারধধিক্যের পরিচয় । খাছ্ের 

ব্যাপারে আমরা স্বয়ংসম্পূণ নই | ১৯৩৮ সালে ভাঃ রাধা- 

ক কমল মুখ্যোপাধ্যায় হিসাব করিয়! দেখান যে স্বাভাবিক 
উত্পাদনের বৎসরে ও মাত্র শতকরা ৮৮ জনের খাছ্য 

দেশের মধ্যে উৎপন্ন হয়। প্রথম পরিকল্পনার সময় পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫০ সালে 
৩০ লক্ষ টন ঘাটতি হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন । ১৯৫১ সালে ৪৭ লক্ষ টন শস্য 

বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। প্রথম পরিকল্পনার 
আমলে খাছাশশ্তের উৎপাদন ৭৮ লক্ষ টন বাড়িবে বলিয়া 

ধরা হইয়াছিল । কাধতঃ বাডে আরও বেশী। তবুও ১৯৫৩ সালে ২০ লক্ষ টন 
ধাগ্চ আমদানী করিতে হয় । আমাদের খাছ পুষ্টিকর দিক দিয়াও নিকুষ্ট | জনপ্রতি 

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ৩০০০ ক্যালরি প্রয়োজন । আমাদের 
মাথাপিছু হিসাব ১৫০০ ক্য(লরি। পাশ্চাত্য দেশে কৃষির 

উৎপার্দিক' শক্তি অনেক বেশী। সেখানেও পুষ্টিকর খাদ্য যোগান দিতে.মাথাপিছু ২ একর 

জমি দরকার হয়। আমাদের দেশে মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমি ১:৫০ একর-_মাথাপিছু 
কর্ধিত জমির পরিমাণ ০৯ একর । ও 

দুভিক্ষ আমাদের দেশে নৃতন ব্যাপার নয়। অনেকে বলেন ছুভিক্ষ খাছের অভাব 
হইতে হয় না। ক্রয়ক্ষমতার অভাব ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্রটির ফলেই ছু্ভিক্ষ 

উৎপাদনের ঘাটতি 

পুষ্টিকর খান্তের অভাব 



শ্রম শ১ 

হয়। দুভিক্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, জন্হার ও মৃত্যুহার যে অত্যন্ত বেশী সে 

জদ্মহার ও দৃত্াার সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । জনসংখ্যা বৎসরে ৩০ লক্ষ করিয়। 

অত্যন্ত বেশী, এবং বাড়িতেছে। কষিপদ্ধতির উন্নতি অবশ্য সম্ভব । কিন্তু এই 

কৃষি-উন্নযন দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ উন্নতি রাতারাতি হইতে পারে না। কৃষি উন্নয়ন দীর্ঘ সময় 
সাপেক্ষ । এই সময়ে জনসংখ্যা আবার বাভিয়] চলিবে । পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে 

জনস্থাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুহার কমিবে । জন্মহার কমিতে অনেক দেরী, 

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বাড়িতেও পারে । ভারতবষে জনাধিক্য আছে স্বীকার করাই 

বুদ্ধিমানের কাজ । 

কাম্য জনসংখ্যাতত্ব অবশ্ত বলে জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় জনসংখ্যা বুক 

আলোচন1 করিতে হইবে । জনসংখ্য। বুদ্ধির হার অপেক্ষী জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 

এমন কিছু বেশী নয়। মাথাপিছু আয় অতি সামান্থই বাডিয়াছে। মাথাপিছু আয় 

বাডিয়াছে-_সুতরাং জনাধিক্য নাই বল! চলে। জন 
জাতীয় আয় ও 
জনদংখ্য। বৃদ্ধি সংখ্যা কম হইলেও জাতীয় আয় কমিত কিন। তাহ। 

বিবেচনা করিতে হইবে । আমাদের দেশে অর্ধবেকার 

ও ছন্প-বেকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অনেকেই অনন্যোপায় হইয়া 

কৃষিকাষে নিযুক্ত আছে, উৎপাদন বজায় রাখিবার জন্য ইহাদের প্রয়োজন নাই। 

কাম্য জনসংখ্যার হিসাবেও ভারতে জনাধিক্য অস্বীকার কর? কঠিন। জনাধিক্যের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিলে উত্পাদন পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভাবন! অস্বীকার করিবার 

প্রয়োজন নাই । কৃষি ও শিল্পের কলাকৌশলের উন্নয়ন অবশ্তই করিতে হইবে । বেকার 

সংখ্যা! কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন রহিত করিতে 

হইবে । সঙ্ষে সঙ্গে পরিবার নিয়ন্ত্রণ মারফত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ করিতে হইলে । 

তাহা হইলে শুধু কাগজ কলমের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইবে না। আমাদের 
ব্যক্তিগত জীবনে এই আয় বৃদ্ধির স্থৃফল ভোগ করিতে পারিব, জীবনযাত্রার ম"ল 
উন্নত হইবে । পরিকল্পন। গণমানসে উদ্দীপনা স্ষ্টি করিবেশ। পরিকল্পনা সফল হইব'র 

পপ অন্তরায় দুর হইবে [ 
টি? ৃ 

বেকার সম্যা। (00175105105 170616 ) 2 উৎপাদনের উপাদানগুলির পরিমাণ 

জাতীক্ আয়ের সর্বোচ্চ মাতা নির্দেশ করে । উপাদানগুলির সমন্তট1 পুরামাত্রায় 

কাজে লাগাইতে হইবে । কিছু উপাদান যদি সম্পৃণ বা 
আংশিক নিক্ষিয় থাকে, তবে জাতীয় আয় সম্ভাব্য 

সবৌচ্চ মাত্রায় পৌছাইতে পারে না । অনেক ক্ষেত্রেই 

দেখ! যায় শ্রম ও অন্যান্য উপাদান বেকার অবস্থায় পড়িয়! আছে। লোক কাজ খুঁজিয় 

উৎপাদনের সমণ্ত উপাদানকে 

কাজে লাগান হয় না. 
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কাজ পায় না । জমি অনাবাদী থাকে, কারখান? নিস্তব্ধ হইয়া আছে । এই উপাদান- 
গুলিকে সক্রিয় করিতে পারিলে, জাতীয় আয় বাডিবে । 

মাঙগষ উত্পাদনের অন্যতম উপাদান । উৎপাদনের লক্ষ্য হইল আবার মান্গষের 

সন্তোষবিধান। সেইজন্য শ্রমের বেকারত্ব আমর বিশেষভাবে আলোচনা করিব । 

এই বেকারত্ব জাতীয় আয় বৃদ্ধির অন্তরার । মুলধন বাডাইয়া জাতীয় আয় বাঁডান 

সময় সাপেক্ষ । উপাদানের পরিমাণ হয়ত শীঘ্র বাডান যাইতেছে না। সেখানেও 

বেকারত্ব দূর করিয়া জাতীয় আর বাডান বায়। স্থস্থ সবল জীবন যাপন করিতে 

হইলে, শুধু খাঁওয়া-পরার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। খাওয়া 
পর! দ্বান হিসাবে পাইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। 

খাওয়1! পরা হ্বয়ং অর্জন করিবার সুযোগ থাকা দরকার । 

আমাদের দেশে যাহার? উদ্বান্ত হইরা আসিরাছে, তাহারা অনেকে খয়নাতী সাহায্য 

পায়। দীর্ঘদিন এইভাবে থাকার ফলে ইহাদের টেৈতিক মেরুদণ্ড ভাঁঙ্গিবার উপক্রম 

হইয়াছে । কাজের আগ্রহ চলিয়া যাইতেছে । রাজনীতিক্ষেত্রে ইভাঁর। বিক্মোরক 

দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে । সযাজবিরোধী শক্তির হাতে অসভায় ক্রীডনক লইয়! 

দাডাইয়াছে। সমাজের একটা বুহৎ অংশ বেশীদ্িন এই অবস্থায় থাকিলে, সামাজিক 

কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য | 

বেকারের শ্রেণীবিভাগ (57055 ০£ 0061071095%7001,0)2 বেকারত্থ 

কমাইয়া জাতীয় আয় বাডান যায়। ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব দূর করিবার উপায় নাই । 

কিছু সংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় বেকার জীবন যাপন করে। ইনার। জীবিকা অঞ্জন 

করিবার ঝঞ্কাট সহা করিতে চায় না, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য 

পরমুখাপেক্ষী হইয়! থাকে । কাজ না করিতে করিতে 

শেষে কাজ পাইলেও কাজ করার ইচ্ছ। থাকে না। অনেক দেশে বেকার ভাত! 

চালু আছে। নাবালক সন্তানের সংখ্যা ধরিয়া ভাতার পরিমাণ হিসাব কর। 

হয়। যে ব্যক্তির সন্তানসংখ্যা অধিক, সে কাজ করিলে যত পাইতে পারে, 

কাজ না করিলে বেকারভাত। হিসাবে হয়ত পায় 

টা চি ইহার 'চেয়ে বেশী। এরূপ অবস্তায় কোন কোন 
লোক স্বেচ্ছায় বেকারত্ব বরণ করে। এরকম লোকের 

সংখ্যা বেশী নয়। যাহাদের অবস্থা এই রকম তাহারাও সকলেই বেকারত্ব 

বাছিয়। লয় না, কারণ টাকার অঙ্কে লাভ হইলেও, ইহাতে আত্মমধাদ। ক্ষুপ্ন তয় । 

আমদের দেশে গৃহিণীরা ঘরের কাজ ফেলিয়! অফিস আদালতে চাকরী করিতে চান 

না। উহাদের বেকার বলা যায় না, কেননা ইহারা কাজ পাইলেও কাজ করিতে 

বেকারত্ব দূর করিয়! সহজেই 
জাতীয় আয় বাড়ান যাগ 

বেকাবস্বের ধরণ 
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ইচ্ছুক নন। তাছাভা' গৃহস্থালীর কাজও উৎপাদনশীল শ্রমের পর্যায়ে পড়ে । ন্মেচ্ছাক়্ 
যাহার! বেকার থাকে, তাহাদের সংখ্যা নগণ্য । ইহাদের লইয়া সমস্তা দেখা 

দেয় না। 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহার) বেকার থাকিতে বাধ্য হয় তাহাদের লইয়1 সমস্তা দেখা 
দেয়। বাঞারে তে মজুরীর হার বর্তমান, সেই হারেই 

ই রি ইহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ খুঁজি] পায় না। 

বেকারত্ব বলিতে আমর]! এই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব ই বুঝি । 
এই বেকারত্ব কেন হব তানা জানা দরকার | 

চাকরির বাজারে শ্রমের যোগান ও চাহিদার অসামগ্রস্তের ফলেই বেকারত্ব দেখা 

দেষ। শ্রমের যোগানের আকম্মিক কিংবা খামখেয়ালী পরিবঙ্ডন হয় না। বেকারত্বের 

কারণ খুঁজিতে গেলে শ্রমের চাহিদা কেন পরিবত্তিত 
হয় জানিতে হইবে । বেকারত্বের সমাধানের পথ দুইটি । 

চাতিদ] পরিবতনের আকম্মিকতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া বেকারত্ 

কিছু পরিমাণ দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ 
করা সম্ভব নয় | চাহি! অন্পারে যোগানের পরিবর্তন যদ্দি বিলদ্বিত ন। হয় তবেই 

বেক।র সমশ্তার তীব্রতা হাস পাইবে । 

(১) মরন্মী বেকারত্ব (558591791 [00170151019500606 )2 উৎপন্ন সামগ্রী 

বসরের সকল ঝতুতে সমানভাবে বিক্রর হর না| ফ্যাসান, পালাপাবণ, আবহাওয়। 

অনেক কারণে বিক্রয় খতুভেদে কমবেশী হয় । ফলে শ্রমের চাহিদাও কমে বা বাড়ে। 

শারদীয়! পূজার সময় পোষাক-পরিচ্ছদ সর্বাধিক বিক্রয় হয়। গ্রীক্মাবকাশে বা 

পুজার সময় দাজিলিং, পুরী প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে যাত্রী 

সমাগম প্রচুর হয়, হোটেল বাজার সরগরম থাকে, 

অন্যসময় ঝিষাইয়া! পডে। বর্ধাকালে গৃহনির্ধাণে ভাট] পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ- 

মিক্সীর চাহিদাও কমিয়া যায়। এই সময় আবার ছাতার বিক্রয় বাডে। খ্তুর 

প্রভাব অল্পবিস্তর সমস্ত শিল্পেই আছে। বিক্রর যখন খুব বাড়িয়া যায়, শ্রমের 

চাহিদাও বাড়িয়া যায়। অধিক বেতন, ওভারটইম ইত্যাদি দেওয়া হয়। 

শ্রমিকেরা আসিয়া ভিড় করে । বিক্রয় যখন কমিয়৷ যায়, ইহাদের অনেকে বেকার 

হইয়। পড়ে। 

চাহিদ? যখন কমিয় যায় তখন অতিরিক্ত (93016109001 ) উপজীবিকার 

সংস্থান কর। যাইতে পারে । ধান কাটার পর ককের আর বিশেষ কাজ থাকে ন1।। 

এই সময়টা তার বাসস্থানের কাছাকাছি কোন কুটির শিল্প জাতীয় কাজের ব্যবস্থ! 

চাহিদার পবিবর্তনই 
বেকারত্বের প্রধান কারণ 

চাহিদার মরমী পরিবর্তন 
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করা যাইতে পারে। তাহা হইলে আর তাহাকে বেকার হইয়! থাকিতে হইবে না! 

চাহি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়িতে দিলে 

বি ও এ পরে বেকার ভয় থাকিবে না। বাডতি লোক নিয়োগ 

দুর করাযায় না করিয়। কাজের সময় বাঁভাইয়] চাহিদা পূরণ করা যাইতে 
পারে। একই কারবারে ছাত। ও ছভি প্রস্্ত করা! 

যাইতে পারে--ছাতার খতুতে ছাতা-__অন্থ সময় ছড়ি। এইভাবেও সারা ব্সর 

ধরিয়। কাজের সংস্থান কর! যায় । 

(২) অংঘাতজনিত বেকারত্ব ( 70150017581] [07657001995 7061)0) 2 অনেক 

সময় চাহিদার সাময়িক পরিবর্তন হ্য়। হঠাৎ কমে_-আবার বাডে। এই বাডা-কমা 

নির্দিষ্ট মরম্ম-মাফিক হয় না। কোন সময় অনেক জাহাজ একসঙ্গে পৌছায় । 
মালবোঝাই ও মালখলাসের জন্য তখন ডকশ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যায়। 

আবার কোন সময় জাহাজঘাট ফাকা থাকে । তখন এই 
চাহিদার আকম্মিক ২ 
পরিবর্তন শ্রমিকদের কাজ জুটে না। কাচা মাল সময়মত নাও 

পাওয়] যাইতে পারে ; দুর্ঘটনার ফলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হইয় 
যাইতে পারে; সংগঠনে অব্যবস্থা থাকিতে পারে । এই সব কারণেও শ্রমিককে 
সাময়িকভাবে বসিয়া থাকিতে হয়| গ্যাস প্র্যাণ্ট ফাটিয়া গেলে, মেরামত ন1 হওয়' 
পধস্ত বসিয়া থাকিতে হইবে । কয়লা ঠিক সময়ে না আসিলে, শ্রমিকসংখ্য। 
কমাইতে হইবে । অনেক সময় একট কাজ শে না করিয়া আরেকটা কাজ অন- 
সন্ধান করিতে সময় লাগে। নৃতন কাজ যোগাড না হওয়! পর্বস্ত বেকারী 
চলিবে । 

শ্রমিকের গতিশীলতা বাড়াইয়া' এই ধরণের বেকারত্ব কিছুটা কমান যায়। শ্রমিক 
যাহাতে সহজে একস্থান হইতে অন্তস্থানে বা এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে যাইতে পারে 

তাহার জন্য অর্থসাহায্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে 
শ্রমিকের গতিশীলতা বাড়াইলে ্ 
এই বেকারত্ব দুব হইতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক জায়গায় শ্রমিক কাজ খুজিয়া 

পায় না_একই সময়ে অন্তত্র মালিক শ্রমিক খুঁজিয়। 

পায় না। সরকারী নিয়েগসংস্থার মারফৎ খবরাখবরের ব্যবস্থা হইলে এই ধরণের 
বেকারত্ব ত্রাস পাইবে । 

(৩) অন্দাজনিত বেকারত্ব (0551158] [77067019105 )2 একটি শিল্প 

গডিব্না উঠিতেছে । অপর একটি শিল্প বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে । এই ভাঙ্গাগড। 

নিরবিচ্ছিন্নভবে চলিতেছে । ইহার ফলে যে বেকারত্ব দেখা দেয় তাহাকে আমর 

মন্দাজনিত বেকারত্ব বলি না। এক এক সময় সমস্ত শিল্পেই তেজীভাব দেখা দেয়। 
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তখন শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। আবার এক এক সময় সমস্ত শিল্লেই মন্দার ভাব 
দেখা দেয়। তখন শ্রমিকের চাহিদ1 কমে । বহু লোক বেকার হয়। আবার বাজার 

ভা তেজী হয়। তারপর আবার মন্দা দেখা দেয়। নিয়মিত- 
এবং তজ্জনিত বেকারত্ব ভাবে তেজী ও মন্দার অবস্থা পর পর দেখ! দেয় । মন্দার 

সময় চারিদিকে লোক বেকার হইয়া পডে। 

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় । কোন্ 

জিনিষ কি পরিমাণে উৎপন্ন হইবে তাহা ব্যবসায়ীরাই ঠিক করে। ব্যবসায়ীর! 

সর্বোচ্চ লাভ করিবার জন্য উত্পাদন করে । যখন তাহার 

5৮ লাভ বেশী হইবে মনে করে, তখন উৎপাদন বাডাইয়া 
প্রধান কারণ দেয়। জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান তখন বাডে। লাভ 

কম হইবে বা লোকসান হইবে বলিয়। যখন আশঙ্কা হয়, 

তখন তাহার1 উত্পাদন কমাইয়া দেয়। জাতীয় আয় কমে'। বহু লোক বেকার 

হইয়! পডে। 

জাতীয় আয় আলোচন] করিবার সময আমর] দেখিয়াছি ব্যয় হইলে তবেই আয় 

হয়। মন্বাজনিত বেকারত্ব দূর করিতে হইলে মন্দার সময় ব্যয় বৃদ্ধি করিবার 

ব্যবস্থা করিতে হইবে। করের হার কমাইলে করদাতার উদ্বত্ত অর্থের পরিমাণ 

বাডিবে। ফলে তাহার] অধিক ব্যয় করিতে সাহস পাইবে । মূলধন তৈয়ার করিতে 
হইলে ধার করিতে হয়| স্থদের হার কমাইলে, ধারের জন্য 

জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধির 
ভোজন কম সুদ দিতে হইবে । মৃূলধনব্রব্য প্রস্বত করিবার খরচ 

কমিবে । ব্যবসায়ীর মুলধন্ব্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্ ব্যয় 

ব(ডাইতে সাহস পাইবে । সরকার খয়রাতী সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইতে পারে এবং 

রাস্ত।থাট, বিগ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাধ আরম্ভ করিতে 

পারে। ইহার ফলে তখন তখন অনেক লোকের কর্মসংস্থান হইবে । ইহাদের আয় 

বাড়িবে । ফলে ইহাদের ব্যয়ও বাড়িবে । অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িবে। ফলে 

ব্যবসারীর উৎপাদন বুদ্ধির অন্থকূল অবস্থার স্ষ্টি হইতে পারে । সেই স্যত্রে আবার 
নৃতন করিয়? লোকের কর্মসংস্থান হইবে । 

(৪) জাংগঠনিক বেকারত্ব (9000০601081 10610)0109512761)0 2 শিল্পের গঠন 

পরিবর্তিত হইবার ফলে যে বেকারত্ব দেখ! দেয় তাহার নাম সাংগঠনিক বেকারত্ব । 

শিল্পের গঠন ছুই কারণে বদলায়-_€(১) চাহিদার স্থায়ী পরিবর্তন ও (২) উৎপাদন 

পদ্ধতির উন্য়ন | 
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চাহিদার পরিবর্তন অনেক কারণে হইতে পারে । আগে লোক পান্ধী করিয়। 

| যাতায়াত করিত । তারপর আসিল ঘোড়ার গাী, 
চাক্দার স্থায়ী পরি- 
বর্তন ও বেকাঁবত পান্ধীবেভোর] বেকার হইল | এখন ট্রাম, বাস, ট্যাক্সির 

যুগ। গাভোয়ান্রো বেকার হইতেছে। 
উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলেও সাময়িকভাবে বেকার সমন্তা দেখা দিতে 

পারে। শিশিবোতল আমাদের দেশে খেশীর ভাগ হাতে তৈরী হয়-_হাপর, চুলী 
ও ছাচের পাহায্যে। যদি ব্বনিয়ন্ত্রিত (4১৪০০73৪01০) যন্ত্রের প্রবর্তন হয়, তবে অনেক 

শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে । উৎপাদন ব্যয় কমাইবার জঙ্তই উন্নত ধরণের যন্ত্র 

ব্যবহার কর। হয়। শিশিবোতলের উত্পাদন ব্যয় কমিলে 
উন্নত ও বৈজ্ঞানিক মন্ত্- 
পাতির প্রবর্তন এবং বেকার তাভার দামও কমিবে । বিক্রয়ের পরিমাণ বাডিবে। 

যন্ত্র চালাইবার জন্তাই লোকের দরকার হইবে । প্রথম 

প্রথম পষায়ে যাহার] কর্মবিচ্যুত হইবে, তাহাদের আবার কাজ জুটিবে। একই কাজ 

নহে, একট অন্য ধরণের, হবত বা অন্য শিল্পে । প্রতিনিয়ত যস্ত্রের উন্নয়ন হইতেছে। 
ব্যক্তিব দিক হইতে তাহার বেকারত্ব সামযিক | সমাজের দিক হইতে বিচার করিলে 

দেখা যাব সব সময়ই এই ধরণের বেকারত্ব রহিযা গিয়াছে । 

শ্রমিকদের নৃতন কাজ শিখাইবাব ব্যবস্থা করিতে হইবে । গাভোয়ানদের ট্যাক্সি 

নিকাব চালান শিক্ষা দিতে হইবে | তাহাদের স্থানগত ও শিল্পগত 

গতিশীলতা বাডাইতে ভইবে 1 ক্গনিয়োগ-সংস্থার মারফত 

চাতিদা ও যোগানের অধিকতর সামগ্রস্ত বিধান করিতে হইবে । তাহা হইলে আর 

বেশীদদিন বেকার হইয়া খাকিতে তইবে না /৫/ 

ভারতে বেকার জঅমস্তা। (07172 20019510510 110911217) 01 [17017) 2 ভারতে 

সব রকম বেকারই দেগা যায় । ভারতে মধ্যবিন্তশ্রেণীর বেকার সমস্তা লইয়া অনেক 

আলোচন] হইয়াছে । ইহা নিশ্চয়ই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব । যুদ্ধের সময় মধ্যবিত্ত 

বেকারের সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছিল। এখন ইহ1 আবার ক্রমশঃ বাড়িতেছে । 

ভারতে কারখানা মজুরের সংখ্য! প্রায় ২৭ লক্ষ । অনেক 

১885 বৃভৎ শিল্পন্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। চা, পাট প্রভৃতি 
কাচামালও বিদেশে রগ্তানী হয়। বিদেশে মন্দা দেখা 

দিলে তাহার 'প্রভাব এই সব শিল্পের মাধ্যমে ভারতেও দেখ! দেয়। তবে অর্ধোন্নত 

দেশের মত ভারতের বেকার সমন্যারও কিছু বিশেষত্ব আছে । ভারতে শ্রমিকদের 

অনেকে, বিশেষ করিয়া কৃষিতে, অন্তের অধীনে কাজ করে না। পাশ্চাত্য দেশে 

মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিক সংগঠকের নিকট শ্রম বিক্রয় করে । আমাদের দেশে শ্রমিক 
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নিজেই নিজের নিয়োগকর্ত। | মন্দাজনিত বেকারত্ব আমাদের প্রধান সমস্যা নয়। 

আমাদের প্রধান সমস্যা হইল অর্ধ ও ছদ্ম বেকারত্ব (00621 -21001910 77216 8 

01550015৩90 00200010902) )। কৃষি ও কুটির শিল্পেই এই ধরণের নেকারত্ব বেশী 

দেখা যায়। কৃষি ও কুটির শিল্লের মোট উৎপাদন বঙ্গার রাখার জন্য এত লোকের 
প্রয়োজন নাই । বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতেই আরও কম লোকে এই উৎপাদন 

করিতে পারে । উন্নততর উত্পাদন পদ্ধতিতে লোকের প্রয়োজন আরও কম। 

অনেক বাডতি লোক রুধষি ও শিল্পে নিযুক্ত আছে । কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার এক 

চতুর্থাংশ বা তাহারও বেশী বাডতি জনসংখ্যা । এই অর্ধ বেকারত্বের সঙ্গে আবার 

মরস্থমী বেকারত্বও আছেঁ। সেচ ব্যবস্থাযুক্ত জমিতেও কৃষকের বৎসরে ৬৫।৮* দিন কাজ 

কে না। অন্ত জমিতে বৎসরে ১৫০ দিন কাজ থাকে কি ন]। সন্দেহ । 

আমাদের এই অর্ধ বেকারত্বের মূল কারণ আমাদের জনসংখ্যার ৫েশশগত বণ্টন 

অত্যস্ত একপেশে । শিল্পে আমরা অনগ্রসর | বাব্য হইয়া জীবিকার জন্য কৃষির উপর 

নির্ভর করিতে হয়। মূলধন ও কারিগরি দক্ষতার 
ভারতে বেকাবত্বের 
জভভমা করনি অপ্রাচুরয ইহার জন্য দায়ী। ইহার একমাত্র প্রতিকার 

অর্থনৈতিক উন্নধন । জনসংখ্য। দ্রুত বুদ্ি পাইলে অর্থ- 

নৈতিক উন্নয়ন স্বপ্রই থাকিয়া যাইবে । জনসংখ্য! যে শাবে বাডিবে, অর্থনৈতিক 

উন্নয়ন তাহার চেয়ে দ্রুতগতিতে হওয়। দরকার । 

বেকারসংখ্য! সঠিকভাবে নির্ণর করা দরকার । মধ্যবিত্ত বেকার শিক্ষিত। 

তাহাদের সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সকলে কর্মনিয়োগ সংস্কাকে নাম 

ঠিকানা জানায় না। অনেকে আবার কর্ধে নিযুক্ত হইবার খবর জানান দরকার 
মনে করে না। অনেকে বেকার না হইয়াও ভাল চাকরির আশায় নাম তালিকাভূক 

করে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চাভিদ| বাডিবে। মধ্যবিত্ত বেকারের 

সংখ্যাও কমিবে । মধ্যবিত্তের বেকারত্বের জন্য আমাদের 
মধ্যবিত্তের বেকার সমস্ত] রি টহ্ 
জারির শিক্ষা ব্যবস্থাও দাঁয়ী। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা 

ব্যবস্থার অত্যন্ত অভাব। পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশখুলিতে 

মাধ্যমিক শিক্ষা শেব করার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষালাভ 

করে। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষাদানের অপ্রাচূর্ষের জন্য বিশ্ববিছ্বালয়ে ভীভ 

কর! ছাড়া উপায় নাই । ইহার ফলে হাম্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। একদিকে 

লোক কাজ চাহিয় পায় না। অন্যর্দিকে উপযুক্ত লোকের অভাবে কাজের ক্ষতি 

তয়। এই অবস্থা দূর করার জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার করিতে হইবে । 

কেবলমাত্র উচ্চ স্তরের কারিগরি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেই হইবে না । সাধারণ 
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কারিগরি শিক্ষা দিবার জন্ঠ ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে । শ্রমের মর্ধাদ। শিক্ষা 

দিতে হইবে । তাহা হইলে কায়িক পরিশ্রম করিতে আর লজ্জাবোধ হইবে না । 

ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । ট্যাক্সি, বাস প্রভৃতির লাইসেন্স বিতরণে, 

শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের ব্যাপারে সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুযোগ স্থবিধ। 

দিতেছেন। মধ্যবিত্তের পুঁজি নগণ্য । সমবায়ের ভিত্তি ব্যতীত তাহাদের পক্ষে এই 

সব কাজের যথাযোগ্য মূলধন সংগ্রহ কর] সম্ভব নয়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেকার সমস্তা 

লাঘব করিবার উদ্দেশ্টেই সমবায় প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ স্ুবিধ। দেওয়ার বন্দোবস্ত কর] 

হইয়াছে। 
কৃষিকাজ বার মাস থাকে না । বৎসরে বেশ কিছুদিন কষককে বেকার অবস্থায় 

কাটাইতে হয। এই মরন্থমী বেকারত্ব দূর করিতে হইলে গ্রামীন কুটিরশিল্পের 

উন্নতি কর দরকার । ম্ুতপ্রায় কুটিরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে । 

সেজন্য সরকারী সাহায্য ও অন্থপ্রেরণা দরকার হইবে । যখন চাষের কাজ 

থাকিবে নী, এই কুটিরশিল্পে তখন চাষীর কর্মসংস্থান 
হইবে । সরকারী উদ্যোগে অনেক জনহিতকর নির্মাণ 

কাধ ভয়-যেমন রাস্তাঘাট ও বিগ্যালয় নিষ্নাণ, খাল 

খনন । চাষের কাজ যখন থাকিবে না, সেই সময় এগুলি শুরু ও শেষ করিতে 

হইবে । একাধিক ফসলের চায শিক্ষা দিতে হইবে । তাহা হইলে আর একটি 

ফসল উঠিয়! গেলে বেকার হইয়া থাকিতে হইবে না। চাষের কাজের সঙ্গে হাস 
মুরগী চাষেরও ব্যবস্থা করিলে স্থবিধা হইবে । যেখানে এসব ব্যবস্থার কোনটিই সম্ভব 

হইরে না, সেখানে চাষের কাজ শেষ হইলে আশেপাশের শিল্প বা খনি অঞ্চলে কৰককে 

পাঠাইতে হইবে । চাষের কাজ পুনরায় স্থরু হইবার আগে গ্রামে ফিরাইয়। আনিতে 

হইবে। 

মরন্থমী বেকারত্বের প্রতিকার বরং সহজ । কিন্তু বারমেসে ছদ্ম-বেকারত্তের 

প্রতিবিধান অনেক দুরূহ | শিল্প গঠন বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ । সমস্ত 

শিল্পে কিন্তু সমান কর্মসংস্থান হয় না। অর্থ নৈতিক 

উন্নতির জন্য ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার 

করিতে পারে নাঁ। কিন্তু ভারী শিল্পে যে পরিমাণ 

বিনিয়োগ প্রয়োজন, সেই পরিমাণ বিনিয়োগ লঘু শিল্পে করিলে, কর্মসংস্থান হয় 

অনেক বেশী। ভারা শিল্প ও লঘু শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্ত বিধান করণ দরকার । তাহা 

হইলে শিল্লোন্নতির বনিয়াদ তৈয়ারী হইবে । সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্তার তীব্রতাও 

হ্রাস পাইবে 

গ্রামীন বেকার সমস্যা 
ও সমাধানের উপায় 

লঘু শিল্পে অধিক 

কর্মনংস্কান হয় 



অম ৭৪ 

বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক বর্জন কর সম্ভব নয়। বৈদেশিক মন্দার 

প্রভাব হইতেও সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়! অসম্ভব । আন্তর্জাতিক 

সহযোগিতা ব্যতীত মন্দাজনিত বেকারত্ব দূর করা কঠিন । 
দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে বেকার সমস্যার তীব্রতা 

বাডিতেছে। দেশের জনসংখ্যা যেভাবে বাডিতেছে, তাহাতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ 

২০ লক্ষ লোকের জন্য কর্মসংস্থান দরকার । দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে ৫৩ লক্ষ 

লোক বেকার ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে তা 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন। 
রি রা হইলে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান দরকার । 

রঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯৫ লক্ষ লোককে নৃতন নিয়োগ- 
পত্র দিবার কথা হইয়াছে । তাহা হইলেও ৫৮ লক্ষ বেকার থাকিয়া ধাইবে । কার্যতঃ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অনেক ছাটকাট করিতে হইয়াছে । স্তরাং পরিকল্পনার শেষে 

বেকারের সংখ্যা ৫৮ লক্ষের বেশীই থাকিয়া যাইবে 

বৈদেশিক মন্দা ও বেকারত্ব 

| আদর্শ প্রশ্ন ॥ 

15. 70805990009 1806028৮৮৮৮ 00097700109 8109 990015০1100 1 & 0০080 ট85, 

শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা কর। [ পষ্ঠ। ৬১-৬২ | 

2, 00151810 609 1800078 010 ৮/10801] 10190891)07 01 11800 091907009, 

শ্রমের দক্ষত1 কি কি বিষয়েব দ্বার নির্ধারিত হয় ? [ পৃষ্ঠা ৬২-৬৪ ] 

3. সড20%1 875 009 9809989 0 11)9100197005 06 170089%70, 1)9০০0: 2 90£8986 :670090165. 

ভারতীয় শ্রমিক দক্ষ নয় কেন? ইহার প্রতিকার কি? [ পৃষ্টা ৬২-৬৪ ] 

4, 1096 519 (69 81808 01 0৮9৮ 00000186102 11) 8: 900765 ? 18 7001 ০৮০7-]0০0819690 ? 

কোন দেশে জনাধিকে্যের চিহ্ কি কি? ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে ? 
[ পৃষ্ঠা ৬৪-৬৭, ৬৯-৭১ (ভারতবর্ষের জনাধিক্য স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ)] 

২৯৯ 10189043 59 [01081020105 0061)6 12:0101912 20. 10015, 908£936 29708001958. 

ভারতের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কর । এই সমস্যা দূর করিবার উপায় কি? 
পৃষ্ঠা প৬স্শ্ ] 



পঞ্চম অধ্যায় 

মূলধন 
(09791651) 

“মূলধন' কথার্টি আমরা নান্তব €চ91551০81 ) এবং আঘিক ছুই অর্থেই ব্যবহার 

করি। রাস্তাঘাট, কলকারখানা, জাহাজ বন্দর-__-এই সব দ্রব্য , বস্তগত, মানুষের 

দ্বারা উৎপাদিত এবং পুনরায় উত্পাদনের কাজে ব্যহত 

হইবে । ইহাদিগকে আমর] মূলধন বলি। আবার 
নগদ টাকাকডি, প্লণপত্র, শেয়ার, এগুলিকেও আমর। অনেক সময় মূলধন বলি। 

মন্স্বা-উতৎপাাদিত, বস্ত্গত, অর্থমূল্যবিশ্্ট দ্রব্যসমষ্্িকে আমরা বাস্তব মূলধন 
€ 7২5৪1 091১1091 ) বলি। বাস্তব 25 যে অংশ ব্যবসায়ে খাট,» তাহাকে 

বাণিজ্যিক মূলধন (7120৩ 08191021 ) বলা হর । এই বাণিজ্যিক মূলধনের একট 

অংশ-_রাভ্তাঘাট, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থির বা নিবন্ধ মূলধন (.5150 

০87141) নামে পরিচিত | বাণিজ্যিক মূলধনের অপর 

অংশকে-_সমাঞ্ধ ও অসমাপ্ত দ্রব্যের তহবিল বা অনিবন্ধ 
নূলদন (017০0186178 059701081) বলা হয়। মূলধন বলিতে সাধারণতঃ আমর 

বাণিজ্যিক মুলধনই বলি। বাসগৃহ, আসবাবপত্র, রেভিও এই সব বহুবার ব্যবহার্য 

দ্ব্যকে ভোগকারীর মূলপন ( 50109007609” (০8091 ) বলা হয় । এগুলি কল- 

কারকানার মতই উত্পাদনের কাজে লাগে । উৎপাদন মানে উপযোগের স্যস্টি। 

এগুলিব সাহায্যে ভবিষ্কাতে অভাবপুরণ করিবার আশা না থাকিলে কেহ কষ্ট করিয়া 

এগুলি সঞ্চয় করিত না] । 

“মূলধন” ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয় 

মুলধনেব শ্রেশা'বভাগ 

মূলধন ও সম্পর্দ (089109] 2770 ৬৩৪11, ) £ মূলধন মাত্রই সম্পদ । কিন্ত 

সম্পদ হইলেই যে মূলধন হইবে তাহা নহে । জমি মনুষ্য উৎপাদিত নয়। স্তরাং 

জমি সুলধন নর । কিন্তু মানুষের স্থষ্ট সমস্ত সম্পদও মূলধন নয়। মান্থষের তৈয়ারী 
যে সম্পদ আমরা সরাসরি ভোগ করি, তাহ] পুনরায় উৎপাদনের কাজে লাগে না। 

স্থতরাং তাহা মুলধন নয়। সম্পদ ও মূলধনের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করার বাধ! 
আছে। যে জাহাজ মাল বা যাত্রী পরিবহন করে তাহাকে মূলধন বলিতে হইবে । 

সেই জাহাজই যদি প্রমোদভ্রমণের জন্য ব্যবহার কর] হয়, তাহাকে মূলধন বলা! 

চলিবে না। ব্যবহার ভেদে একই সামগ্রী এক সময় মূলধন হইবে, অন্য সময় মূলধন 

টি ০ 

জি কপ 



সিল 

মূলধন ৮৯ 

হইবে লা। যে খাগ্য আমরা আহার করি, তাহাকে মুলধন বল! হয় না। কিন্ত 
থাদ্য যদি ক্ষুপ্রিবৃত্তি না করে, তবে দক্ষতা কি করিয়া অক্ষুণ্ন থাকিবে? ভবিষ্বাতের 

ভারা উতৎপার্দন অব্যাহত রাখার জন্যই খাওয়া পরার দরকার 

মূলধন নয়, যে সম্পদ উৎ- আছে। অনেক খারখানায় শ্রমিকদের বিনামূল্যে জল- 

পাদনক্ষম তাহাই মূলধন যোগ করিতে দেওয়া হয়। শ্রমিক ইহা তইতে সরাসরি 
উপযোগ লাভ করে। তাহার চক্ষে ইহা সম্পদ । মালিকের দৃষ্টিতে কিন্তু উত1 

মূলধন । কারণ ইহা শ্রমিকের দক্ষতা বুদ্ধি করে । জাতির দিক হইতে মুলধন ও 

মানুষের দ্বার উত্পাদিত সম্পদ এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নাই । শ্রম ও জমি 

বাদে সম্পদের অবশিষ্ট অংশকে আমরা মুলধন বা সম্পদ ছুইই বলিতে পারি। ভোগ- 

কারীর দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা সম্পদ, তাহাই উৎপাদকের চোখ দিপা দেখিলে মূলধন ৮. 
্র্ল টাকাকড়ি ও মূলধন (2%01)65 2177 09191051 ) আমরা আখিক দুনিয়ায় 

বাস করি। সমস্ত কিছু আমর! অর্থের মাপকাঠিতে প্রকাশ করি | মূলধন আমরা 
অর্থের মাধ্যমেই হিসাব করি। মুলধন বিভিন্ন জাতীয় । সামগ্রিকভাবে মুলধন 

সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সাধারণ মাপকাঠি অর্থাৎ অর্থের সাভাষ্য গ্রহণ করিতে 

হইবে । ফলে টাকাকডি ও মূলধনের মধ্যে তফাৎ করিবার প্রয়োজন অনেক সময় 
আমরা বোধ করি না। 

ব্যক্তিকে মূলধন বাড়াইতে হইলে, প্রথমে টাঁকাকড়ির যোগাড় করিতে হইবে । 
টাকা সঞ্চয় করিতে হইবে, অথবা অন্তের নিকট হইতে তাভার সাঞ্চত টাকা ধার 

লইতে হইবে । এই টাকা দিয়! ব্যক্তি মালমশল1 কিনিয়? নিজে বাঁ অন্যকে দিয়। 

মূলধন স্থষ্টি করে| ব্যক্তির হাতে টাকার পরিমাণ বাড] 

অর্থ ও মূলধন আপাত;দৃষ্টিতে মানেই মূলধন স্থষ্টির সম্তাবন1 বাডা। বাক্তির পক্ষে যাহা 
এক মনে হুইলেও মূলতঃ 
টি সত্য সমষ্টির পক্ষে তাহা! সব সময় সত্য নতে। জাতির 

বাহিরে “অন্ত” কেহ নাই, যাহার নিকট হইতে টাকার 

বিনিময়ে মুলধন পাওয়া যাইবে । আবার ব্যক্তির পক্ষে' টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ 

বাডান সম্ভব নয়। কিন্তু জাতির পক্ষে তাহ সম্ভব | টাকাকডি যদি মূলধন হইত, 
তবে নোট ইচ্ছামত মুদ্রণ করিয়া মুলধন বাড়ান যাইত । ভারতের মত গরীব 
দেশের মূলধন বাড়াইবার কোন স্মস্া থাকিত ন]1। 

মন্দার সময় টাকাকড়ি বাড়াইলে, ব্যয় ও চাহিদ' 

ড় 38 তে বাড়ে । ফলে উৎপাদনও বাডে। বাজার তেজী হইলে 

মূলধন স্ষ্টির সহায়তাও হইতে পারে । এক্ষেত্রে টাকা- 

কড়ি নিজে উৎপাদনের উপাদান নয়। নিক্ষিগ্ন উপাদানকে সত্রিয় করিতে সাহায্য 
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করে মাত্র। টাকাকড়ি মুলধন নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মূলধন সৃষ্টির সহায়তা 
করিতে পারে । 

খণ মুলধন্দ (১০০1৮ 0:901091) 2 মুলধন হইতে আয় হয়। আয় হইবে 

এই আশাতেই মানুষ মূলধন স্চক্টি করিবার কষ্ট স্বীকার করে । সেইজন্য অনেক সময় 

যাহ। কিছু হইতে আর হয় তাভাকেই আমর! মূলধন বলি। ব্যক্তির আয় ও জাতীয় 
আয়ের পার্থক্য আছে। ক থকে ধার দিল। বিনিময়ে ক একটি খণপত্র পাইল । 

এই লেনদেনের ফলে বাস্তব মূলধনের স্থষ্টি হইবে কি না তাহ! নির্ভর করিতেছে 
ধণগ্রহীত অর্থাৎ খ-এর উপর | খ এই টাকা বতমান ভোগের জন্য ব্যয় করিতে 

পারে । এক্ষেত্রে মূল্ধনের সষ্টি হইল না। খ. এই টাকা দিয়া যন্ত্রপাতি প্রস্তত 

প্রারে । এক্ষেত্রে মুত্রধনের স্থগ্টি হইল লা খ এই টাকা দিয়া যন্ত্রপাতি প্রস্তত 

করিতে বা করাইতে পারে । এক্ষেত্রে মূলধন উত্পাদিত হইল । এই যন্ত্রপাতি আগুনে 

পুডির1 যাইতে পাবে'। স্্র মূলধন আবার বিনষ্ট হইল। খণপত্র কিন্তু রহিয়া৷ গেল। 

ইহা হইতে ক-এর আয় হইবে । জাতির আয় যাহ! ছিল তাহাই থাকিয়। যাইবে । 

অর্থাৎ খএর আয় কমিবে। খণপত্র উৎপাদনের উপাদান নয়। ইহা মূলধন নয়, 

এমনকি সম্পদও নয় । আর বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করাই ইহার একমাত্র কাজ। 

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ ( 018581909.001. 0£ 08122] ) 
(১) মূলধনের মালিক ব্যক্তি বা রাষ্্ী যে কেহ হইতে পারে । ব্যঞ্ডি যে মূলধনের 

মালিক তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন ( [01865 031১5] ) বলে। রাষ্র সরকার, 

মিউনিসিপ্য'লিটি প্রভৃতি মালিক হইলে তাহাকে সমগ্টিগত মূলধন ( 0:০1152176 

০99।691 ) বলে। পোতাশ্রয়, রাজপথ এই পায়ে পডে। ব্যক্তিগত মূলধন ও 

সমষ্টিগত মূলধন মিলিয়া জাতীয় মুলধন (1ব9019091 08191681) হয়। জাতীয় 

মূলধনের হিসাব করিবার সময় খণপত্র, শেয়ার প্রভৃতি বাদ দিতে হইবে । 

(২) স্বাকী ও চলতি মূলধন ( £1%50 8170 01০01901725 0201091)2 যে 

মূলধন রূপান্তর না ঘটাইয়া বহুবার উত্পাদনের কাজে লাগান যায় তাহাকে স্থায়ী 

মূলধন বলে। আর যে মূলধন একবার ব্যবহার করিলেই ফুরাইয়া যায় তাহাকে 
চলতি মুলধন বলে । বীজধান একবার কৃষির কাজে ব্যবহার করিলে আর দ্বিতীয়বার 
ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং ইহা চলতি মূলধন। হালের বলদ উৎপাদনের 
কাজে কয়েক বৎসর ব্যবহার কর যায়। ক্তরাং ইহা স্থাক্ী মূলধন । কলের 

লাঙ্গল আরও বেশীবার উত্পাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ইহা! 

ভালের বলদের চেয়ে অধিকতর স্থায়ী মূলধন । ব্যবহারের ফলে লাজলের নিশ্চয় 

রূপান্তর ঘটে , তবে এই র্বপাস্তর ধীরে ধীরে হয় বলিয়া আমাদের নজরে পড়ে না। 
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পূর্বে আমরা দেখিয়াছি দ্রব্যের বিনাশ আমর] করিতে পারি না। লাঙ্গল কিসে 

রূপান্তরিত হইল? ফসল উৎপাদন করিতে হইলে জমি ও. শ্রমের মত লাঙ্গলেত্রও 

প্রয়োজন আছে। একটি লাঙ্গলের আমু যদি ২০ বৎসর হয়, ২৭ ব্সরে যে পরিমাণ 

ফসল হইবে, ধরিতে হইবে, লাঙ্গলটি ২০ বৎসরে সেই পরিমাণ ফসলে রূপান্তরিত 

হইয়াছে । ধান একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায়। বীজধানের জন্য 

১ বৎসরের মেয়াদে ধার পাইলেই চলিবে । বৎসরাস্তে যে ফসল পাঁওয়। যাইবে, 

তাহ] বিক্রয় করিয়া ধার শোধ করা যাইবে । লাঙ্গলের জন্য ২০ বত্সরের মেয়াদে 
ধার দরকান্র। 2 

রঃ (৩) নিবন্ধ ও অ-নিবন্ধ মূলধন € ১৪] 90: ১08০1911500 210 [1755 01 

99091811560 09010] ) 8 বাজারে প্রতিনিয়ত টাকার সঙ্গে মূলধনের বিনিময় 

হইতেছে । দোকানদার ভ্রব্যভাগ্ডার হইতে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থ পাইতেছে। 

আবার সেই অর্থঘার] পুনরায় মাল ক্রয় করিয়া ভাগার পূর্ণ “করিতেছে । অর্থ যে 

কোন রকম মূলধন তৈয়ারীর কাজে বিনিয়োগ কর] যায়। টাক] দিয়া বীজধান, 

গরু, সার, লাঙ্গল বা অন্য যে কোনও মুলধন সংগ্রহ করা যায়। সেজন্য অর্থ হইল 
অ-নিবদ্ধ মূলধনের চরম .নিদর্শন। অর্থ দিয়া গরু কিনিয়া ফেলিলে আর সেই অর্থ 
দিয়া লাঙ্গল কিনিবার উপায় নাই । অর্থ এখন নিবদ্ধ মূলধনে পর্যবসিত হইয়াছে। 

একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । অর্থের তুলনায় আকরিক লৌহকে নিবদ্ধ 

মূলধন বলিতে হয়। আবার আকরিক লৌহের তুলনায় ইস্পাত অনেক বেশী 
পরিমাণে নিবদ্ধ। আকারক লৌহ দ্বার। ইস্পাত ভিন্ন অন্য দ্রব্য তৈয়ার হইতে পারে । 

ইম্পাতের ব্যবহার সে তুলনায় সীমাবদ্ধ । কোন তাতে হয়ত রেশম ও পশম দ্ুইই 

বয়ন কর1 যায়। আবার কোন তাতে হয়ত শুধু পশম বয়ন করা যায়। প্রথম 
তাতটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অনিবদ্ধ। 

মৃগধনের গতিশীলতা। (1$০৮2]105 ০£ 02151) £ টাকাকডি এক স্থান 
হইতে অপর স্থানে বা এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে স্থানান্তর করা যায়। কিন্তু 

মূলধন ঠিক এই ভাবে স্থানান্তর করা যায় না। টাকা দিয়া রেলপথ নিঠ্িত 
হইয়াছে । এই রেলপথ বাস্তব নিবদ্ধ মূলধন। ইহাঁকি করিয়া মালবাহী লরীতে 
পরিণত হইতে পারে? রেলপথ অক্ষয় নহে । ইহার ক্ষয়ক্ষতি আছে । ইহার 

মেরামতের দরকার আছে, এবং মেরামত করিলেও এমন সময় আসিবে যখন সম্পূর্ণ 
রেলপথ নৃতন করিয়া ন! বসাইলে আর ব্যবহার্ধ থাকিবে না। এই ছুঃসময় হয়ত 

অনেক দিন বাদে আসিবে । কিন্তু অনেক দিন বাদে হইলেও সেই সময় আসিবে । 

রেলপথ হইতে যে আয় হইবে তাহার একটা অংশ এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জদ্থ 
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সরাইয়া রাখা দরকার । এইভাবে যে তহবিল গঠিত হইবে তাহার সাহায্যে নূতন 
রেলপথ করা যাইবে । ইতিমধ্যে যদি রেলভ্রমণের চাহিদ কমিয়] যায় ও লরীর 

চাহিদ। বাড়িয়া যায়, তবে এই তহবিল হইতে আর নৃতন করিয়া রেলপথ টতয়ার 

হইবে না। মেরামতও ভাল করিয়া কর! হইবে না। এইভাবেও তহবিল বাড়িবে। 

এই তহবিল দিয়া এখন লরী ক্রর বা তৈয়ারী করা হইবে । মূলধন এইভাবে এক শিল্প 
হইতে অপর শিল্পে স্থানান্তরিত হয় । 

জমি ও মুলধন (1900 ৪00 097109])2 (১) জমি ও মূলধন উভয়ই 

উত্পাদনের উপাদান। জমি প্রকৃতির দান। ইহা মৌলিক উপাদান । মূলধন 

মানুষের সষ্টি। অতীতের শ্রম ও জমির সেবা হইতে ইহার উত্পভ্ভি। ইহা] মৌলিক 

উপাদান নহে । (২) জমি প্ররুতির দান, সুতরাং ইহার উৎপাদন ব্যয় নাই | 

মূলধন হইতে গেলে সঞ্চয়ের দরকার । আর পঞ্চম করিতে হইলে বর্তমান ভোগ 

হইতে বিরত হইতে হইবে। এই ত্যাগ বাব্যর স্বীকার ন। করিলে মূলধনের স্থষ্টি 

হওয়া অম্ভব নয়। €৩) জমি প্রকৃতির দন । স্থতরাং ইহার পরিমাণ নিদিষ্ট । 

স্বলধনেল পরিমাণ বাডান, কমান চলে। বতমান ভোগ যত সঙ্কোচ কর। হইবে, 

মূলধনের পরিমাণ তত বাডিবে। আবার মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ না করিয়া যদি 
বর্তমান ভোগ বাডান যায়, তবে মূলধনের পরিমাণ কমিবে। €৪) জমিকে আমরা 

প্রকৃতির দান বলি। কিন্তু প্রকৃতির দান আদিম অবস্থায় আর দেখা যায় শা। 
মানুষের সংস্পশে যেদিন হইতে আসিয়াছে জমির ভপর মানুষের শ্রম নিযুক্ত হইয়াছে । 

ইহার ফলে জমির চেহণর1 পান্টাইর়া গিয়াছে । জঙ্গল পরিষ্কার করা ভইয়াছে ; 

বেডা দেওয়া হইয়ছে ; খাল কাটা হ্ইয়াছে ; সার দেওয়া হইয়াছে, এইরপ নানা- 

জহির ভান ভাবে জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছে । বর্তমানে 
কিন্তু ব্যন্তির নিকটে আমরা যে জমি ব্যবহার কর্ি তাহ] পূরাপুরি প্রকৃতির 

নিত দান নয়। ইহাতে বেশ ভাল পরিমাণে মূলধন মিশ্রিত 
আছে। প্রকৃতির দান এবং মানুষের স্ষ্টি-_যুক্তির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য 
করা প্রয়োজন, কেন না যোগানের ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত 

হয়। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে এই ছুইটি ধার। এমন মিশিয়! গিয়াছে যে তাহাদের আর 

পৃথক করা যায় না। 

মূলধনের সাহায্যে উত্পাদনের প্রকৃতি ও মুলধনের কার্যাবলী 2 
(৪0015 016 080169115615 [01:0001001017 2730. [51019001017 06 0202621] ) 2 

উত্পাদনের আদি (0118108] ) উপাদান হইল শ্রম ও জমি । এই আদি উপাদানের 

সাহায্যে সরাসরি ভোগ্ান্্রব্য উৎপাদন করা যাইতে পারে । (অথবা প্রথমে মূলধন 
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্রব্য প্রস্তত করিয়া তাহার সাহায্যে পরে ভোগ্য ভ্রব্য উৎপাদন কর] ফাইতে পানে । 

ইহার নাম পরোক্ষ উত্পাদন । ১ প্রত্যক্ষ উৎপাদন পরোক্ষ উৎপাদনের মত কার্যকরী 
নয়। কিন্তু পরোক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থায় উপাদান প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যন্্রব্য 

পাওয়। যায় না। আগে মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে । মূলধন দ্রব্য প্রস্তত 
হওয়া পর্ষস্ত অপেক্ষা করিতে হইবে । কিছু সংখ্যক আদি উপার্দান ভোগ্য দ্রব্য 

প্রস্তত না করিয়া মূলধন দ্রব্য প্রস্তত করিতে থাকিবে । এই আদি উপাদান- 
গুলির জন্য ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা থাকা চাই। নতুবা মুলধনদ্রব্য প্রস্তুত করা 
সম্ভব নয় । 

সহজ দৃষ্টাস্তের সাহায্যে ব্যাপারটি আরও পরিক্ষার করা যায়। ধরা যাক কোন 
জনসমাজে ১০০ জন শ্রমিক ও কিছু জমি আছে। ইহার হইল উৎপাদনের আদি 

উপাদান । অভাব পূরণের জন্য ইহাদের একটিমাত্র ভোগ্য দ্রব্য “ক' প্রয়োজন | প্রাতি 

শ্রমিক সরাসরি উপাদান ব্যবহারে ব্সরে ১২০ একক “ক” উৎপন্ন করিতে 

পারে। মূলধন ভ্রব্য প্রস্তত করিবার প্রস্তাব হইল । দেখ! গেল ২০ জন শ্রমিক ও 
কিছু জমি ১ বৎসর খাটিয়। এই মূলধন দ্রব্য প্রস্তত করিতে পারে । এই এক বৎসর 

এই ২০ জন শ্রমিক “ক” উৎপন্ন করিতে পারে না । ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বৎসরে 

২৪০০ একক কমিয় যাইবে । মৃলধন প্রস্তত হইতে হইলে, এই ২০ জনের বাৎসরিক 

খোরাকের ব্যবস্থা দরকার । এই ব্যবস্থ। তিন রকমে হইতে পারে । (১) এই 

বখ্সরের গোড়ায় আমাদের হাতে যে সম্পদের ভাগ্ডার আছে তাহাতে ২৪০০ “ক” 

থাকা চাই । অথব1 (২) বাকী ৮* জনের প্রত্যেকে বত্সরে গডে অতিরিক্ত ৩০ 

একক “ক? ঠয়ার করিবে । (৩) বাকী ৮* জন প্রত্যেকে ১২০ একক উৎপাদন 

করিবে কিন্তু ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহার করিবে ৯& একক করিরা ৮ 9 

/ মুলধনের কাজ 2 পরোক্ষ উত্পাদন ব্যবস্থায় যে আদি উপাদান'গুলি মূলধন 
ব্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা মুলধনের 

ৃ প্রথম কাজ। মুলধন দ্রব্য তৈয়ার হইয়1 তাহার সাহাষ্যে 
(১ টি 

পরোক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা. ভোগ ভ্রব্য তৈয়ার হইতে অনেকটা সময় লাগে। শ্রমিক 

টানা চলতি মুল ও অন্যান্ত উপাদানের মালিক এই অন্তর্ত্তী কালে না 
খনের কাজ। 

খাইয়া থাকিতে পারে না। ভোগ্য দ্রব্যের তহবিল হিসাবে 

ইহাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা মূলধনের দ্বারাই সম্ভব নয় । এই তহবিলের আকারের 

উপরই উৎপাদন ব্যবস্থা কতটা পরোক্ষ হইতে পারে তাহা নির্ভর করে । হাতে ১ 

বৎসরের খোরাক থাকা অবস্থায় আমবা ২ বৎসরে প্রস্তুত হয় এই রকম মুলধন দ্রব্য 

প্রস্তুত করিবার ঝুঁকি লইতে পান্রি না। 

২৪. 



৮৬ পৌব্বিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

মূলধন দ্রব্য তয়ার করিতে গেলে ভোগ হইতে কিছু সময় বিরত থাকিতেই 
হইবে । ভবিষ্যতে ভোগের পরিমাণ বাড়িবে এই আশাতেই আমর] বর্তমানে ভোগ 

(২) হইতে বিরত হই । ২০ জন শ্রমিক ১ বৎসরের জন্য ভোগ্য 
শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি দ্রব্য তৈয়ার করিতেছে না। বর্তমান বৎসরের ভোগের 
স্বায়ী মূলধনের কাঙ্জ 

পরিমাণ ইহার ফলে কমিতে বাধ্য । যখন মূলধন দ্রব্য 
প্রস্তত হইবে, শ্রমের উৎপাদ্দিকা-শক্তি অনেক বাড়িয়া যাইবে । এই আশাতেই 
আমর] এই কষ্ট স্বীকার করি। যন্ত্রপাতি, কলকারখান1, এই সব স্থায়ী মূলধন দ্রব্য 
শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। «৫ বিঘা জমির ধান কাটিতে ১ জন লোকের শুধু হাতে 
কাজ করিলে ২ দিন লাগিবে। কান্ডে দিয় কাটিলে ১ দিনেই কাট শেষ হইবে । 

যন্ত্রচালিত কলের সাহায্য লইলে ১ ঘণ্টাতেই ধান কাটা শেষ হইয়া যাইবে । 
ঢেকিতে দান ভানিতে যত সময় লাগে, চাউলের কলে সময় লাগে অনেক কম্। 

১** জনেও যে ভারী জিনিষ উঠাইতে পারে না, ব্রেনের সাহায্যে সেই বোঝা ৩৪ 

জন লোক আরও বেশী উচুতে উঠাইতে পারে । ক ্ 
আমর1 জানি শ্রম বিভাগের ফলে উত্পাদন বৃদ্ধি পায়। রাস্তার ধারেব»মুচি 

একাই সম্পূর্ণ জূতা তৈয়ার করে। বাটার কারখানায় এক জোড়া জুতা তৈয়ার 
করিতে অনেক লোকের দরকার হয় । কেহ সম্পূর্ণ জুতা 

শুক্র পধিভাগ সম্ভব তৈয়ার করে না। জুতা তৈয়ারীর কাজ গোঁড়ালী, 
করিস! তোলা স্থায়ী যুলধন ন্ুখতলা, প্রভৃতি করিয়! প্রায় ৬০টি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
ও অর্থ সমাপ্ত দ্রব্যের কাজ . ও 

ষে গোড়ালী লাগাইতেছে, সে সমস্তক্ষণ ওই কাজই করিয়। 
যাইতেছে । একটি বিশেষ ছোট কাজে ল!গিরা থাকায় দক্ষতা বুদ্ধি পায়। মুচির 

ষস্্রপাতি ষ্সামান্য | কিন্তু বাটায় বহুবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। মুচির তহবিলে 

কাচা চামডা বেশী না! থাকিলেও চলিবে । দিনাস্তে সে একজোডা জুত1 শেষ করিতে 

পারে কি না সন্দেহ । বাটায় একদিনে হাজার হাজার জোড়া জুতা প্রস্তত হইতেছে, 

কাচা চামডা ও অন্যান্য কাচা মাল যথেষ্ট পরিমাণে মজুত না থাকিলে বাটার উত্পাদন 

বন্ধ হইয়া যাইবে । যন্ত্রপাতি ও অর্ধ-সমাপ্ত দ্রব্যের তহবিল হিসাবে মূলধন সুক্ষ 

শ্রমবিভাগ সম্ভব করিয়া তুলে । ' ফলে উৎপাদন বুদ্ধি পায়। 

১ মূলধন বৃদ্ধির উপায় € 55০915 066577011705 009 4১০০0012002) 

৫ 0801691 ) £ বর্তমান ভোগ না কমাইলে, মূলধন দ্রব্য স্ুষ্টি করা সম্ভব নয়। 

মানুষ তাহার সংগৃহীত শস্য. সমস্তটা খাইয় ফেলিলে, মুলধন স্থষ্টি হইবে না। 

কিছুট1 শশ্ত যদি সে তখন খরচ না করে, তখনকার মত তাহার ভোগ কমিবে। 

আগামী বার এই সঞ্চিত শস্ত বীজ হিসাবে উত্পাদনের কাজে ব্যবহার কর! চলিবে । 
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এই মূলধনের সাহায্যে এখন শস্য উৎপাদন ও ভোগ অনেক বাড়িয়া! যাইবে । চাষী 
শশ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ পাইল । এই অর্থ দিয়] সে তীর্থভ্রমণ করিতে বা অলংকার 

ক্রয় করিতে পারে । তাহা হইলে তাহার মূলধন বাড়িবে 

টা নাঁ। এই অর্থের কিছুট1 দিয়া যদি সে যন্ত্রপাতি ক্রয় 

করে, তাহার বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত হইবে কিন্তু 

ভবিষ্বতে সে উত্পাদন করিতে পারিবে অধিক পরিমাণে । সম্পূণ আয় বঙমান 

ভোগের জন্য খরচ করিলে চলিবে না। বত্তমান ভোগ কিয় পরিমাণে স্থগিত 

রাখিতে হইবে । আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয়িত হয় না 
তাহার নাম সঞ্চয় । সঞ্চয় না হইলে মুলধন স্থষ্টি সম্ভব নয় । 

মূলধন উৎপাদন সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে । রবিনসন ক্রুশোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম 

দিশ্গের মত স্পষ্ট । যে দেশে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়_-যেমন 

সোভিয়েট রাশিয়ায়-_সেখানেও এই সম্বন্ধ বুঝিতে কষ্ট হয় না'। সেখানে কেন্দ্রীয় 

পরিকল্পনা কমিশন ঠিক কবে মোট উতৎপক্সের কত অংশ মূলধন স্্টির কাজে নিয়োগ 
করা হইবে । বাকী অংশ বর্তমান ভোগের জন্য থাকিবে । এখানে বর্তমান ভোগ 

কমাইবার একমাত্র উদ্দেশ্ঠ মুলধন বাডান। বর্তমান ভোগ যত কমান সম্ভব হইবে, 

মূলধনবৃদ্ধি তত বেশী হইবে । ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় নাঁ। কিন্ত আমাদের দেশে লোকে 

বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত করিয়। অর্থ সঞ্চয় করে নানা কারণে । কেহ ভবিষ্যৎ দুর্দিনের 

আশঙ্কায়, কেহ অপত্যন্সেহে, কেহ বা ব্যাঙ্কের সুর্দের লোভে ব1 শেয়ারে লম্মী করিয়। 

সঞ্চয় করে । লাভের আশায় যাহার? সঞ্চয় করে, তাহার] তাহাদের অর্থসঞ্চয়ের সঙ্গে 

উৎপাদনের সন্বদ্ধ আছে একথা ঘুণাক্ষরেও মনে করে না। খুব কম লোকেই 

নিজের স্ঞ্য়কে স্বয়ং বাস্তব মূলধনে বূপাস্তরিত করার কথা ভাবে। সঞ্চয় করে 

একদন লোক, বিনিয়োগ করে অন্য লোক। তবুও একথা বলা যায় যেজাতির 

বেলাতেও সঞ্চয় ব্যতীত মূলধন কৃষ্টি সম্ভব নয়। যে মূলধন স্ষ্টি করিবে সে সঞ্চয় 

নাও করিতে পারে। কিন্তু মূলধন সৃষ্টি করিতে হইলে কিছু উপাদান নিষে।গ 

করিতে হইবে । সেই উপাদান দিয়া তখনকার মত ভোগত্রব্য প্রস্তত করা যাইবে 

নাঁ। অন্ত কেহ তাহা হইলে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া! বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত 
করিবে । সঞ্চয় হইলে ষে তাহ বাস্তব মূলধনে বূপাস্তরিত হইবে সে নিশ্চয়তা 

এখানে নাই । এ 
একজন শিক্ষক তাহার আযম হইতে ১০০০২ সঞ্চয় করিলেন। তিনি এই টাকা 

ব্যান্ষে আমানত রাখিলেন এবং সদ পাইতে থাকিলেন। কোন কারবারী ব্যাঙ্ক 

হইতে এই টাকা ধার কৰিল। তারপর ইট কাঠ কিনিল ও শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া 
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তাহাদের মজুরী দিল। শেষ পর্বস্ত একটি ছোট কারখানা গৃহ নিমিত হইল। 

এখানে সঞ্চয় বাস্তব মূলধনে ব্ূপাস্তরিত হইল। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কারবারীকেই খণ 

দের। কিন্ত যদি কোন লোক এই টাকা ধার করিয়! প্রমোদ-ভ্রমণ করে, ।তবে 

শিক্ষকের সঞ্চয় ইচ্ছা নিক্ষিয় হইয়া! গেল । আমাদের সমাজব্যবস্থায় মূলধন কৃষ্টি 

শুধু সঞ্চয়ের উপর নিরর করেনা। এই সঞ্চয় বিনিয়োগ হইতেছে কিন! তাহার 
উপরও মূলধন স্থষ্ট নির্ভর করে । 

সঞ্চয়ের ফলে মূলধন স্যষ্ট হইলেই, সঞ্চয়ের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় না। স্থায়ী 
মূলবনেরও ক্ষ আছে। এই ক্ষয় পূরণ করার জন্তও সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। 

মূলধনের ক্ষয় পূরণ না করিলে, মূলধন অকেজে। হইয়া পড়িবে, উৎপাদন ব্যাহত 
হইবে । বেশ দিন এই অবস্থা চলিলে পরোক্ষ উৎপাদন বর্জন করিতে হইবে । 

যুদ্ধের সময় অনেক দেশেই মূলধনের ক্ষয় পূরণ করিবার দিকে নজর দেওয়] হয় 

নাই । যুদ্ধোত্তর কালে সেজন্য অন্থবিধার স্গ্টি হইয়াছে । রাশিয়ায় বিপ্লবের পর 
উৎপার্দন ভীষণ কমিয়! যায়, যন্ত্রপাতি মেরামত ন1 হওয়ায় জরাজীর্ণ হইয়া পে । 
অনেক শিল্পে উৎপাদন একেবারে বন্ধ হইয়। যায়। মূলধন বাড়াইতে গেলে সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বাড়াইতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য । 

মূলধন বৃদ্ধি নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর--(১) সঞ্চয় এবং (২) এ সঞ্চয়ের 

বিনিয়োগ | 

সঞ্চয় আবার নির করে সঞ্চয়ের ক্ষমতা (7০৬০: 6০ 9৪৮০) এবং সঞ্চয়ের 

ইচ্ছার ( ৬৬111 €০ 5৪৬৩ ) উপর | সঞ্চয়ের ইচ্ছা যতই প্রবল হোক, সঞ্চয়ের ক্ষমতা 

৮1 থাকিলে সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নম । আবার সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেও সঞ্চর বেশী 

নাও হইতে পারে । বত্তমান ভোগের ইচ্ছা! যদি অত্যন্ত বেশী হয়, তবে ক্ষমতা 

পাক্ষিলেও সঞ্চর বেশী হইবে না। সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমত] দুইই দরকার !__” 

২/ সঞ্চয়ের ক্ষমত।- আয়ের উপর সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে। জীবন ধারণের 
জন্য আহার, বাসস্থান ও আশ্রর দরকার । আয় হইতে প্রথমে এই অপরিভাধ 

ব্যয় করিতে হইবে । এইব্যয় মিটাইনা উদ্ব তত থাকিলে 

তবেই সঞ্চয় সম্ভব । মুন আত ফা ধন্য - 

কালজ্ক সঞ্চয়ের প্রশ্নই উঠে না। জীবন ধারণের এই নিম্নতম ব্যয় ধনী এবং 

দরিপ্রের বেলায় প্রায় একই । এই নিম্নতম ব্যয় হইতে আয় যত বেশী হইবে, 
সঞ্চয়ের ক্ষমতাও তত বেশী হইবে । 

সঞ্চয়ের ইচ্ছ। সঞ্চয় সকলে একই কারণে করে না । কেহ অপত্যন্সেহে, কেহ 
পুত্রকন্যার শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চয় করে। মাহুষের মৃত্যু 

আয়-ব্যয় সঞ্চয়ের ক্ষমত! 
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যখন তখন ঘটিতে পারে । নিজের ম্বত্যুতে পরিবারের যাহাতে কষ্ট না হয় সেজন্য 
অনেক সঞ্চয় করে । ভবিষ্বাতে বিপদ-আপদ ঘটিতে পারে, 

অপত্ান্ে, এ তখন যাহাতে অস্থবিধা কম হয় সেজন্য অনেকে সঞ্চয় 

সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করে। ভবিষ্তুৎ অনিশ্চিত, দুরদৃষ্টি সকলের সমান নহে। 
০845 যার দুরদৃষ্টি বেশী, যে ভবিষ্ততের কথা ভাবে, তার সঞ্চয়ের 

ইচ্ছাও হয় বেশী । অসভ্য বন্য মান্থৃষ ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে জানিত না, ফলে 
তাহার ভাগ্যে ছিল হয় অতিভোজন নয় অনাহার। আধুনিক কালে অর্থ শুধু 
দ্রব্যমূল্যের নয়, প্রভাব-প্রতিপত্তিরও মাপকাঠি । সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন 

করিবার জন্য অনেকে সঞ্চয় করে। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে ও 

ব্যবসায় বড করিতে হইলে পুঁজির দরকার, সেজন্য অনেকে সঞ্চয় করে । আবার 

রেডিও-গ্রামোফোন একযোগে কিনিবার সংগতি থাকে না /স্িল কু্ডাইস়া তাল 
কবরিম্ভে ইকে,)এজন্যও অনেকে সঞ্চয় করে | 

বঙতমানে ভোগ সম্কুচিত করিলে সঞ্চয় হয়। ভবিষ্ততে ভোগের আশা আছে 

বলিয়াই লোক বত্মানে ভোগ হইতে বিরত হয় । সেই ভবিষ্তৎ যদি অনিশ্চিত হয়, 

তবে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিতে পারে না। দেশে যদি অরাজকতা ও শাস্তিশৃঙ্খলার 

অভাব থাকে, তবে ধনসম্পন্তি এমন কি জীবন পরস্ত 

(০) বিপন্ন হইয় উঠিবে। আমার সঞ্চয় ভবিষ্যতে স্থবিধামত 
সামাজিক ও বাই- 
নৈতিক অবস্থা ভোগ করিতে পারিব__-এ নিশ্চয়তা থাকিবে না । সেক্ষেত্রে 

কেহই বর্তমানে ভোগ কমাইরার কষ্ট স্বীকার করিবে না । 

মগের মুলুকে বা বর্গীর রাজন্বে সঞ্চয়ের স্পৃহার অপমৃত্যু ঘটিতে বাধ্য । কর, বাণিজ্য 
ও জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারের নীতির অনিশ্চয়তা থাকিলেও, এই অবস্থার স্থি 

হইতে পারে । বর্তমান অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাদে, নানা ব্যবসায় ও অন্তান্ত 

প্রতিষ্ঠান যারফৎ সঞ্চয় হয়। জাতীয়করণের খড়গ ঝুলিয়া থাকিলে ব্যবসায়ীদের 

মনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিবে । বিক্রয়লন্ধ অর্থ ব্যবসায়ে পুনমিয়োগ না করিয়া 

জীবনযাত্রুর মান বাড়াইবার জন্য খরচ করিবে । 

সঞ্চয় কিসের মাধ্যমে হইবে তাহাও সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণে সাহায্য করে । 

বন্ধ শিকারীর অগ্য ভক্ষ্য ধন্ুগুণ। বাস্তবিক সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা থাকিলেও 

তাহার উপায় নাই। মাংস আগেকার দিনে সংরক্ষণ 

রন করিবার ব্যবস্থা ছিল না। অতি আহার বা অনাহার 
না হইয়! উপায় ছিল না । এখন ষে শুধু অর্থের প্রচলন 

হুইয়াছে তাহা নয়, ব্যাঙ্ক, ডাক বিভাগীয় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি স্থাপিত 
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ইইয়াছে। সঞ্চয় সংরক্ষণ করিবার স্ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কিকিং দক্ষিণা 
পাইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে । ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িয়াছে। 

রী স্থদ্দের হারের সঙ্গেও সঞ্চয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে । আয় 
গু 

হুদের হার ঠিক থাকিলে, স্থদের হার যত বাডিবে, সঞ্চয়ের স্পৃহাও 
তত বাডিবে। 

ভারতে মুলধন বৃদ্ধি (:4১০০505০1৪0০ ০৫ 08161] 27. 1005 ) £ 
প্রাকৃতিক এশ্বর্ষে সমৃদ্ধ হইরাঁও ভারত দরিদ্র ও অনুন্নত রহিয়? গিয়াছে । 

প্রাকৃতিক এখ্বর্ষকে কাজে লাগাইবার মত পধাপ্ত মূলধন আমাদের নাই । 

কি রুধি, কি শিল্প, সর্বত্র এই একই ব্যাপার। মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির 
উত্পার্দিকাশক্তি বেশী-কারণ সেখানে কবিতে পরোক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি চালু 

আছে। ভারতীয় কৃষক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে না 

তি নি বলিলেই চলে । পুরাতন দিনের লাঙ্গল ও বলদ আজও 

চলিতেছে, সার ও বীজ-ধানের বন্দোবস্ত নাই । আজও 

আমর! জলের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করি, জলবায়ুর একটু তারতম্যের ফলে সমস্ত 

পরিকল্পনা বানচাল হইয়া! যায়। পরিবহন ব্যবস্থা এখনও মেকেলে। গোষান 

এখনও আমর ব্যবহার না করিয়া পারি না, যন্ত্রচালিত শকট ব্যবহার করিবার 

মত রাম্তাঘাটের একান্ত অভাব । প্রতি হাজার বর্গমাইলে রেলপথের দৈর্থ গ্রেট 

বুটেনে ২০০০ মাইলের বেশী-ভারতে মোটে ৮* মাইল । পশ্চিমী দেশগুলির 

শিল্লোন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের বাস্তব মূলধনের প্রাচুর্য । ভারতে কলকারখানা, 

যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, সব কিছুরই অভাব। বাস্তব মুলধন না বাডাইতে পারিলে 
আমাদের প্রাকৃতিক এখর্ধ ও শ্রমের স্যবহার সম্ভব হইবে না । আমাদের অসহনীয় 

দারিদ্র্যেরও অবসান ঘটিবে না । 

ভারতের সঞ্চয়ের পরিমাণ কম । এই সামান্য সঞ্চয়ও আবার সব সময় উত্পাদনের 

কাজে নিযুক্ত হয় না। সঞ্চয়ের স্বল্পতা ও সঞ্চয়ের অপচয় 

__মুলধনের অপ্রাচূর্ষের জন্ত এই দুই কারণই দায়ী। 
সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের উপর । আমাদের মাথাপিছু আয় এখনও 

৩০*২-র কম। এই আয়ে কায়ক্রেশে গ্রাসাচ্ছাদন চলে । সুতরাং সঞ্চয় কম হইবে 

, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই । জাতীয় .আরু কিছু 

উঠ লি ৬১ কিছু বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বাড়িতেছে । 

বাড়তি আর বাড়তি জনসংখ্যার খাওয়া-পরাতেই 

হইতেছে । সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়িতেছে না। ্ 

মূলধন অগ্রচার্ষের দুই কারণ 
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আমাদের সামাজিক রীতিনীতি অনেক সময় সঞ্চয়ের অন্ত্কুল নয় । বিবাহ, 

শ্রান্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে আমর! অনেক অপব্যয় করি । বিদেশের খবর 

আমর1 অনেক বেশী রাখি। তাদের জীবনযাত্রার মান কত উচু ভাহা আমরা 
জানি । আমরণ ভুলিয়া! যাই তাহাদের আয় বেশী বলিয়াই তাহার? জীবনযাজ্ার 

এই মান বজার রাখিতে পারে । আমরাও দেখাদেখি তাভাদের অনুকরণ করিতে 

রর এ যাই । আমাদের মধ্যে যাহাদের আয় কম তাভার। ধনী 
সামাজিক রাতিনীতি, ধনীর 
অনুকবণ, শিল্পেব জাতীয় লোকদিগকে অন্গকরণ করিতে চায়। খণ করিয়াও ঘি 

করণের আশঙ্কা প্রভৃতি খাওয়ার নীতি আবার জাতে উঠিয়াছে। ভোগ্যব্রব্যের 
কারণে সঞ্চয় হয় না। | 

উপর ব্যয় আয়কে অনেক সময় ছাডাইয়া যায়। 

শিল্পপতিদের মনে জাতীয়করণের ভয় ঢুকিয়াছে। ব্যক্তিগত মালিকানার ভচ্ছেদ 

করিয়া রাষ্ট মালিক হইয়া? ধসিতে পারে । এই ভয়ে শিল্পপতির1 তাহাদের পঁজি 

শিল্পে বিনিয়োগ করিতে চান না। 

ভারতির মাথাপিছু আয় কম। আমাদের আয অত্যন্ত অসমভাবে ব্টিত। 

মোট জাতীর আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে জনসংখ্যার ৫% | ইহাদের সঞ্চয়ের 

ক্ষমতা কম বলা চলে না। ইহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম। এই সমস্ত ধনীলোক 

আভগম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যন্ত। বিলাসব্যসনে বহু অপব্যয় ইহারা করে। 
আমাদের দেশে সমন্ত শ্রেণীর লোক সোনাদানা কিনিতে ভালবাসে । জমির প্রাতি 

আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল । একে সঞ্চয় সামান্ত, এই সামান্য সঞ্চয়ের বেশ মোট। অংশ 

এইভাবে আটকাইয়। থাকে-_ উৎপাদনের কাজে লাগে 

না। উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করিতে ইচ্ছুক উপযুক্ত 

সংগঠকের সংখ্যা ভারতে নগণ্য । ব্যবসা-বাণিজ্যে 

কারবারীদের কিছু আগ্রহ আছে। পু'জিপতির1 শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাদপদ । 

মৌল সম্পদ গঠন করিলে উত্পাদন বৃদ্ধি পায়, এই স্থৃফল পাইতে হইলে দীর্ঘ সময় 

অপেক্ষা করিতে হইবে । ব্যক্তিগত মালিকানায় মালিক চোখের সম্মুখে লাভ 

দেখিতে চায় । মৌলসম্পদ স্যট্টির ব্যাপারে তাহাদের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক । 

রাষ্ট্রও মৌলসম্প সৃষ্টির ব্যাপারে দীর্ঘদিন উদাসীন ছিল 1৮ 
1/এই সব কারণে ভারতে সঞ্চয় কম । সঞ্চয় কম বলিয়া মুলধন কম। মুলধন কম, 

সেজন্য আয় কম । আয় সামান্ত-_সুতরাং সঞ্চয় সামান্ঠ । 

এই গোলকধাধ! হইতে বাহির হইয়া আসতে হইবে । 

সঞ্চয়ের পরিমাণ কোনমতে বাড়াইতে পারিলে, মুলধন 
বাড়িবে। ফলে আয় বাড়িবে। অধিকতর সঞ্চয় হইবে । আমাদের আয় এত 

আয়ের অপাম্য, অপব্যয় ও 
মৌল সম্পদ হুষ্টিতে উদাসীনত। 

সঞ্চয়, মূলধন ও 
আয বৃদ্ধির প্রচেষ্টা! 
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কম বে সঞ্চয় বাড়ান বীতিমত কষ্টকর ব্যাপার । কিন্তু এ ছাভ1 দ্বিতীয় কোন পন্থা 

নাই। জাতীয় সরকার এই সমস্া সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন । নানা প্রকারে সঞ্চয় 

ও মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা কর? হইতেছে । 
সরকার নানাভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে খণ লইবার চেষ্টা করিতেছেন । 

সেভিংস সার্টিফিকেট ও ডিফেন্স বণ্ড যাহাতে আমর ক্রয় করি সেজন্া জোর প্রচার 

কার্খ চালান হইতেছে । গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে । ভাকঘরে 

আমানতের উপর চেক কাটিবার ব্যবস্থা তইয়াছে। স্বল্প 
জনদাধারণেব নিকট হইতে 
ক্ণণ করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ আন্দোলন করা 

হইতেছে । আমাদের উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার 

সেভিংস সার্টিফিকেটের লটারীর প্রচলনও করিয়াছেন । 

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে ও জীবন বীমা! কোম্পানীতে যে সঞ্চয় পড়িয়া থাকিত, সরকার 

তাহা মুলধন গঠনে লাগইতেছেন । এজন্য জীবনবীম বা্্রীয় তত্বাবধানে আন। 

হইয়াছে । রাষ্ট্রের পরিচালনা অনেক শিল্প আছে। 

ইহার মধ্যে রেল পরিবহন উল্লেখযোগ্য । এইগুলি হইতে 

যে আয় হয় তাহাঁও সরকার বিনিয়োগ করিতেছেন । 

সরকারী উদ্যোগে এইভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠনের চেষ্টা চলিতেছে । 
পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগেও কিছু সঞ্চয় ও মূলধন গঠিত হইতেছে । 

লোকে শ্বেচ্ছায় যতট সঞ্চয় করিতে চায় তাহার পরিমাণ বেশী নয় । কেবলমাত্র 

স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিলে, মৌলসম্পদ সুষ্টি ত্বরান্বিত হইবে ন1। 

বাধ্যতামূলকভাবে বঙমান ভোগ সঙ্কুচিত করার প্রয়োজনও আছে । কিন্তু লোকের 
চাহিদার তুলনায়, ভোগ্যবস্তর যোগান জোর করিয়া কমাইলে, জিনিষপত্রের মূল্য 

বৃদ্ধি পাইবে । চাহিদা কমাইবার জন্য অতিরিক্ত করভার 
বাধ্যতামূলক তোগ-্সন্কোচ, | 
ভোগদ্রব্যের উপর কব লোকের উপর চাপাইতে হইবে । সরকার আয়কর, 
এবং মূলধন ত্রন্য আমদানীর মৃত্যুকর, সম্পদকর, উৎপাদন জনক প্রভৃতির মাধ্যমে 

জন্য উৎসাহ দান 
অর্থ সংগ্রভ করিয়া মূলধন গঠনে ব্যয় করিতেছেন । 

বিলাসদ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ কর] হইয়াছে । সাধারণভাবে ভোগ্যদ্রব্য আমদানীর 

উপর কঠোর বাধানিষেধ আরোপ কর। হইয়াছে । মূলধন ভ্রব্য আমদানীর বিধিনিষেধ 

অনেক শিথিল কর] হইয়াছে, যাভাতে আমরা ভোগ্যন্দ্রব্যের পরিবর্তে হুলধন-দ্রব্য 

আমদানী করি । 

করনীতি সফল করিতে হইলে যাহাদের হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমত1 আছে” 

তাহাদের উপর অতিরিক্ত করভার চাপান দরকার । তাহা হইলে এক টিলে দুই 

নানাভাবে সঞ্যয়বৃদ্ধি 



মূলধন ৯৩, 

পাখী মরিবে। চাহিদা ছাটাই হইবে__ফলে দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি নিবারিত হইবে । 

সরকারের হাতে উদ্ধত্ত বাডিবে__মূলধন গঠন সহজ হইবে । আমাদের করনীতি 
সন্তোষজনক না হওয়ায়, রাজন্ব বাড়াইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফত নৃতন নোট 

ছাপাইতে হইতেছে । এই নবনিমিত মুদ্রা লোকের হাতে 
আসে এবং তার ব্যয় ক্ষমতা বাভায়। ফলে জিনিষপত্রের 

দাম বাডিয়! যায়। লোকে বর্তমান ভোগ কমাইতে বাধ্য হয় । এই জন্য ইভাকে 

ছদ্ম কর বা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ও বলা যায় । সরকারের কর আদার করিবার ক্ষমতা 

যতর্দিন সীমাবদ্ধ ততদিন রাজন্ব বাড়াইবার এই উপায় একেবারে বাতিল করা 

যায় না। 

বৈদেশিক খণ ও সাহায্য পাইলে মূলধন গঠন অনেক সহজ হয়। টবদেশিক খণ 
সরকারী বা বেসরকারী ছুই প্রকারই হইতে পারে । বিদেশ হইতে অনেক সময় 

মূলধন-দ্রব্য সরাসরি সাহায্য হিসাবে পাওয়া যায়। এই মূলধন খাটাইতে গেলে 
আবার আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের প্রয়োজন ভয় । তা ছাডা 

এই খণ একসময় পরিশোধ করিতে হইবে । স্থদও দিতে 

হইবে । প্রয়োজনের তুলনায় বৈদেশিক খণ পরিমাণে 
অনেক কম হইতে বাধ্য । আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় না বাড়াইলে সমস্যার সমাধান 

সম্ভব নয়। | 
ভারতে অব্যবহৃত জনবলের পরিমাণ নগণ্য নয় । এই জনবল নিয়োগ করিয়া 

মৌলসম্পদ বাডাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে । তাহ! হইলে বর্তমান ভোগ 

কমান দরকার হইবে না। কিন্তু কেবলমাত্র জনবলের 

সাহায্যে মূলধন প্রস্তুত করার সম্ভবনা খুব বেশী 

নাই। এই অব্যবহৃত জনবলকে কাজে ল।গাইতে হইলেও সঞ্চয় ও মুলধনের 

প্রয়োজন আছে । 

শিলোন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞত। হইতে দেখা যায় দ্রুত শিল্পোনয়নের জন্য 

বাধষিক আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ সঞ্চর প্রয়োজন ।- প্রথম পরিকল্পনার 

প্রান্কালে আমাদের সঞ্চয়ের হার ছিল শতকরা ৫ ভাগ। পরিকল্পনার শেষে এই 

হার বাড়ির শতকর * ভাগ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই হার বাডাইয়া শতকর। 

১১ ভাগ করিবার কথা হয়। দ্রুত শিল্পায়নের জন্য এই হার যথেষ্ট নয়। কিন্ত 

আমাদের মত দরিদ্র দেশে সঞ্চয়ের হার আর বাড়াইলে, বঙমান ভোগ অত্যন্ত 

বেশী সঙ্কচিত করিতে হইবে । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইহা কর মুক্কিল। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ কাটছাট কাঁরয়! ৪৮০০ কোটি হইতে ৪৫০০ কোটি 

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় 

বৈদেশিক ধণ-__ 
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় 

জনশক্তি নিয়োগে মূলধন গঠন 

বা পণ বাশ শিপাপ দলা সক 



«৪ 

করা 
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হইল । তৃতীয় পরিকল্পনীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইল ৭২৫০ কোটি টাকা । অর্থ 

সংগ্রহের বর্তমান গতি যদি অপরিবত্তিত থাকে এবং নৃতন মুদ্রা স্বষ্টি যি বাভান 
ন। হয়__তবে এই অক্কে পৌছান যাইবে কিনা সন্দেহ আছে ।. 

॥ আদর্শ প্রশ্পমাল। ॥ 

79992000015] ০৭ 96565 5079 (02068012801 08016] 2৪ 25150665110 07 0887 20, 

মূলধন কাঙ্াকে বলে? উত্পাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের কাধাবলী বর্ণন! কর । 

[ পষ্ঠা ৮০, ৮৪-৮৬] 

140115181১৮ %8৪2 (20 ০8 00 0110515৮256 0156৮] ৮7809) সিম 29 

70005101171. 

(ক) স্থায়া ও চলতি মূলধন এবং (খ) নিবদ্ধ ও অ-নিবন্ধ মুূলধনেব পার্থক্য কি? 
[ পৃষ্ঠা ৮২-৮৩] 

1৪100019985 08165] 21058101810 009 10518 0102809৮576] ও ০০102) 2100 08276], 

-টাকাকড়ি কি মূলধন ? মুলধন ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য কি? [ পষ্ঠা ৮১১ ৮* ] 

1১76 2৩ 006 080608৪৮৮৮৮ 09698208779 059 90020012107) ০0 02111 105 

0০177 ? 

কোন দেশে মুলধন বৃদ্ধি কি কি জিনিষের উপর নির্ভব কবে? [ পৃষ্ঠা ৮৬-৯* ] 

1১2৮ 879 008: 1806928605৮ 10175091609 90901700201818017 01 01651 20 1091 ? 

9088986 1009230798 107 17707958178 0870168] 25000100150102 10 077 019, 

ভাবতে মুলধন বৃদ্ধর প্রতিবন্ধক কি কি? এই বাধাগুন্িি কি করিয়! দূর করা যাইতে পারে । 

পৃষ্ঠা! ৯০-৯৪ ] 

10156 05699 ০ (8) 09019118610 21০05.061010 8704 (0) 21010165০01 08162], 

টাক রচন| কর-_-(ক) পরোক্ষ ব| মূলধন-দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন এবং (খ) মূলধনের 
গতিশীলতা । [ পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫ ও ৮৩-৮৪] 



মন্টম অধ্যায় 

কারিগরি দক্ষতা 
(171650181)10781 ১1111) 

জাতির আখিক সমস্যার সুরাহ! করিতে হইলে জাতীয় আয় বাডাইতে হইবে । 

প্রাকৃতিক এত্ববধ যে দেশে যত প্রচুর জাতীয় আয় বাডাইবার সম্ভাবনা সে দেশে তত 
বেশী। এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে মুলধন-দ্রব্য প্রয়োজন । 

মান্তষের উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্যের প্রতীক এই মূলধন । বিদেশ হইতে হয়ত 
মূলধন-দ্রব্য সরাসরি আমদানী করা যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক এশ্বর্ব ও মূলধন-দ্রব্য 

যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে হইলে নিপুণ কমী অপরিহার্ধ। হিসাব করিয়! 
দেখা গিয়াছে এশিরা মহার্দেশে শতকর1] ৭০ খান লরী 'অকালে অকেজো হইয়1 

পডে। ইহার কারণ চালকের নিপুণতার অভাব ও মিস্ত্রীর অজ্ঞতা । আমর 

যান্ত্রিক যুগে বাস করি। কি কৃষি, কি শিল্প উত্পাদন সকল ক্ষেত্রেই যন্ত্র ব্যবহৃত 

হয়। যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন কৌশলের নিয়ত উন্নতি ঘটিতেছে। নৃতন নৃতন সুস্ম 
ভিজা ও জটিলতব্র যন্ত্রের আবির্ভাব হইতেছে । যন্ত্র ব্যবহারে 

বাড়াইতে হইলে চাই টৈপুণ্যের নামই কারিগরি দক্ষতা । যন্ত্রী বিভনে যন্ত্র 

905 অচল । কারিগরি দক্ষত1] যে দেশে যত উন্নত পষায়ের, 
সেই দেশের জাতীয় আয় বুপ্ধির হার তত দ্বত-_জীবনযাত্র।র স্তর তত উন্নত। 

অর্থনৈতিক ছুনিয়ায় মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান আজ সকলের শীর্ষে। উহার মূলে 

রহিয়াছে মাফিনীদের কারিগরি দক্ষতা । মূলধন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ কারিগর স্যষ্টি 
করিয়া রাশিয়। অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি সদুঢ করিয়াছে । অন্ান্ত উন্নত দেশের 

ইতিহাস একই শিক্ষা দেয়। 

ভাঙ্পতের প্রাকৃতিক এশ্বর্ধ নগণ্য নয়। ভারতের জনবল উল্লেখযোগ্য । এই 

জনসম্পদের বড একট1 অংশ অর্ধবেকার | এই নিক্ষিয় জনবলকে কাজে লাগাইতে 

পারিলে, জাতীয় আয় বাড়িত। মূলধনের অভাব এই জনশক্তি ও প্রাকৃতিক এশ্বধকে 

দক্ষ শ্রমক সংখা কাজে লাগাইবার প্রথম অন্তরায়। দ্বিতীয় অন্তরায় হইল 
বাড়াইতে হুইলে বর্তমানে দ্রক্ষ কারিগরের অভাব। বাস্তব মূলধনের মত দক্ষ 

চিঠি ভরত কারিগর স্থপতি করিতে হইলেও বর্তমান ভোগ সন্কৃচিত করা 

দ্বরকার | দক্ষতা অর্জন করিতে সময় লাগে । ততদিন এই শ্রমশক্তি ভোগ্য দ্রব্য 

উৎপাদনে নিযুস্ত করা যাইবে না। ততদিন ইহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে। 
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মূলধনের মত দক্ষতা স্প্টিরও প্রধান প্রতিবন্ধক হইল আয়ের স্বল্পতা । কিন্ত আর 
বাডার জন্য বসিয়! থাকিলে চলিবে না । দক্ষ কারিগর না হইলে আয় কোন দিনই 
বাভিবে না। 

আয় বাড়াইতে হইলে পরোক্ষ উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্য লইতে হইবে । 
পরোক্ষ উৎপাদনের অর্থই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন | দক্ষ কারিগর ব্যতীত এ ধরণের 
উৎপাদনের কথা কল্পনা করা যার না। আধুনিক কালে কলকারখানার সাহায্যে 
উত্পাদন হয়। অনেক কাজ যন্ত্রের সাহায্য ছাডা করা অসম্ভব । বিদ্যুৎ উৎপাদন, 

পাহাড কাটিয়া! রেললাইন স্থাপন, নদীতে বভ বড বাঁধ দেওয়1, বড বড সহরে পানীয় 

জল সরবরাহ করা, ২০০০ ফুট নীচু হইতে কয়ল] উত্তোলন করা,_এ সব কাজ যন্ত্ 
এবং দক্ষ কারিগর না থাকিলে কর1 অসম্ভব । অনেক কাজে মনে হয় শুধু গায়ের জোর 

পাগল জারা থাকিলেই চলে । উদ্বাহরণ স্বরূপ মালবহন ব1! মাটিকাটার 

আর বৃদ্ধি হয় এবং ইনার অন্য উলেখ করা যায়। এই সব কাজ সোজান্ছজি করিলে 

চাই কারিযরি দক্ষতা । দক্ষতার প্রয়োজন খুব কম। মাথায় করিয়া! মোট বহন 
করিতে বা কোদাল দিয়! মাটি কাটিতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই 
পদ্ধতিতে শেষ পরধস্ত সময় লাগে বেশী । উৎপাদন হয় কম। মালবহনের জন্য লরী, 

রেলগাডী, জাহাজ ব্যবহার করিলে ব্যয় অনেক কম হইবে । উৎপাদন অনেক বেশী 

হইবে । লরী ইত্যাদি নির্মাণ করিতে, চালাইতে ও মেরামত করিতে দক্ষ কারিগর 

প্রয়োজন । মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি দক্ষতার প্রসার ও উতৎকর্ষের উপর নির্ভর 
করিতেছে শিল্পায়নের গতিবেগ অর্থাৎ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সাফল্য । 

কারিগরি দক্ষতা স্ঞ্টির সমন্যা (71010101000 91511] 10170861010 ) 9 

মূলধন স্থষ্টি করিতে গেলে যে ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, কারিগরি দক্ষত! 

টি নহাত্হর স্থষ্টি করিতে গেলেও সেই সমস্যাই দেখা দেয় । কারিগরি 

দক্ষতা মন্তম্যগত মূলধন । এই দক্ষতা রাতারাতি অর্জন 

কয়া সম্ভব নয়। ইহার জন্য দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস প্রয়োজন । এই সময 

ইহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হইবে । ইহার্দিগকে শিক্ষা দিতে হইলে যে সাজসরঞ্জাম 

দরকার তাহা যোগাইতে হইবে । সেজন্য আমাদের বর্তমান ভোগ সম্কৃচিত করিতে 

হইবে | বর্তমান ভোগ কমাইবার স্থযোগ ও সম্ভবনা ভারতে কম, কারণ আমাদের 

আয় অতি সামান্ত। মূলধনের বেলায় আমর] দেখিয়াছি 

রা কী ০৮ শুধু সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা থাকিলে কিংবা! বর্তমান ভোগ 

হইতে নিবৃত্ত হইলেই মুলধন-দ্রব্য হয় না। সঞ্চয়ের 

যথাযথ নিয়োগ দরকার । কারিগরি দক্ষতার ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য করা চলে। 



কারিগরি দক্ষতা ৯ 

মূলধনের মত এখানেও অগ্রাধিকারের তালিকা প্রস্তত কর! বাঞ্ছনীয় । কোন্ ধরে 
কারিগর কত, কখন দরকার তাহার হিসাব দরকার । নয়ত সঞ্চয়ের অপব্যয় হইঘে । 

চিকিৎসকের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসাবিষ্ায় দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

সেক্ষেত্রে ইঞজিনীয়ার স্ষ্টি করিলে স্থাস্থ্যোন্নয়নের কাজ অগ্রসর হইবে না। অধিকস্থ 

বেকার ইঞ্জিনিয়ারের সষ্টি হইবে । পশ্চিমী দেশগুলি কারিগরি দক্ষতার দিক দিয় 
ভারত অপেক্ষা উন্নত। তাই বলিয়। তাহাদের অন্ধ অনুকরণ করিলে চলিবে ন। | 

আমাদের নিজন্ব প্রয়োজনের কথা সব সময় মনে রাখিতে হইবে |, 

কারিগরি দক্ষত। স্থষ্টির উপায় ৪ নিরক্ষরের জন্য কারিগরি শিক্ষার দরজ' 

খোলা নাই । সাধারণ শিক্ষা কারিগরি দক্ষতার প্রথম সোপান । সাধারণ শিক্ষার 

মান কি হওয়া দরকার সে বিষয় মতদ্ৈধ থাকিতে পাবে । 

হীরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন । 

কারিগরি দক্ষতার প্রসারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার । 

এই পরিবেশ হৃষ্টির জন্যও সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। আছে । শিক্ষার বিস্তারের 

সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাকাজ্ঞা জাগে, নৃতন চিন্তাধারায় আপন করিবার ম্মমতা বাডে এবং 

জানিবার কৌতুহল জাগিয়া উঠে । ১৯৫১ সালের আদমন্ুমারী হিসাবে নিরক্ষরের 

সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮* জন। অক্ষর-জ্ঞানের এই ব্যাপক অভাব কারিগরি শিক্ষা 

বিস্তারের মোটেই অনুকুল নয় | 

সাধারণ শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রয়োজন প্রকৃত কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা] । 

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিছ্যালয়, ভাক্তারী কলেজ ও বিগ্যালঘ্ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠান__এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও 

বুক্তিমূলক শিক্ষা দেওয়1 হয়। উচ্চস্তবের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 

থাকাই যথেষ্ট নয়। সকলের উচ্চতম দক্ষতা অঞ্জনের 

যোগ্যতা নাই। বিভিন্ন স্তরের দক্ষত। শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন মানের প্রতিষ্ঠান 

চাই । গবেষণার জন্যও আলাদ? প্রতিষ্ঠান দরকার । 

কারিগরি বিগ্যালয়ে কাগজে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ব্যবহারিক 

শিক্ষাও কিছুটা দেওয়া তয়। তবুও কারিগরি দক্ষতার গোপন রহস্য শিক্ষা- 

প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না। 

কলকারখানার কাজের মধ্য দিয়। দক্ষ কারিগরের সংস্পশে 

শিক্ষালাভ করিলে তবেই কারিগরি দক্ষতা মজ্জাগত হয়। 

যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে কলকারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে লইতে হয়। এখানে 

কাজের মধ্য দিয়া হাতে ধরিয়া! তাহাকে কাজ শিখান হয়। শিক্ষানবীশদিগকে 

(২) 
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা 

(৩) 
শিক্ষানবীশী 



৯৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাক্্র পরিচয় 

কারখানাম্ম কাজ শিখিবার কালে কারিগরি বিদ্যালয়ে পাঠের স্বযোগ দিলে দক্ষতার 

ভিতি হুদৃঢ় হয়। 

কার্রিগরি দক্ষতা দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন । আবার শিল্পায়ন এই দক্ষত! 

প্রসারের অব্যর্থ হাতিয়ার । দেশে ছোট বড নান রকম কলকারখান। স্থাপন করিলে, 

যন্ত্রপাতি নিষ্নাণের ব্যবস্থা করিলে দক্ষতা প্রসারের সহায়ত! 

তে হয়। শিল্পায়ন আরম্ভ করাই বড সমস্যা | প্রাথমিক বাধ] 

অতিক্রম করিয়1] অগ্রসর হইতে হইবে । কলকারখানা 

তৈয়ারী করিতে পারিলে, ইহার মধ্য দিয়াই দক্ষতা ও মূলধন স্যষ্টির স্থযোগ হয় । 
নৃতন কলকারখানা স্থাপন সহজসাধ্য হয় । 

মূলধনের মত কারিগরি দক্ষতার ব্যাপারেও আস্তজাতিক সহযোগিত। অর্ধোন্নত 

দেশের বিশেষ কাজে আসে । বিদেশ হইতে দক্ষ কারিগর আনিয়। বা বিদেশে যোগ্য 

কারিগর পাঠাইয়া! দক্ষ কারিগর সৃষ্টি করাযায়। ইহার 

টিনা রন _ জন্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন । অধিকাংশ অর্ধোন্নত 

দেশের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অঞন রীতিমত কঠিন 
ব্যাপার । সাহাষ্য হিসাবে না পাইলে অধিক বৈদেশিক মুন্র। ব্যয় করিবার সঙ্গতি 

অর্ধোরত দেশের নাই | ফলে এইভাবে দক্ষ কারিগরের সংখ্য! বাডাইবার সম্ভাবন। 

অনেকট। সীমাবদ্ধ । 

ভারতে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা (71051510110 75510001581770008- 

01072 212 115019 ) 5 মূলধনের ন্যায় কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমর] 

আগেকার তুলনায় অনেক সচেতন হইয়াছি। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ভারতে 

সাতকোত্বর (০9568: ) এবং গবেষণামূলক কারিগরি শিক্ষার জন্য ১৬টি. 
প্রতিষ্ঠান ছিল । ন্বাতক ও ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠান ছিল ১০৮টি । মুদ্রণ কৌশল ( 0:10 

106 €501315010985 ), কাচ ও মৃৎশিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা (1855 8৪:00. 05612810986 

25281:21) ), প্রভৃতিতে শিক্ষাদানের জন্য ১১টি বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং 

প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বৎসরে প্রায় ৮,৮০০ শিক্ষার্থী বাহির হইয়' আসিত। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আরও ১৮টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ৬২টি 

কারিগরি বিছ্যালয় খোলার কথা হয়। খনিজ বিগ্ভার প্রসারের জন্য ২১টি প্রতিষ্ঠান 

স্থাপন কব্বিবার কথা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কিছুট1 রদবদল করিতে হইয়াছে । 

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কারিগরি বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইয়া যথাক্রমে ৮টি 
ও ৩৭টি কর! হইয়াছে । আ্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬ হইতে ২৭ করা 

হইয়াছে । 



কারিগরি দক্ষতা ৯৯ 

উচ্চস্তরের কারিগরি দক্ষতা জনের জন্য ৪টি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্বাপন করিবার কথ! 

ছিল। ইহার মধ্যে ছুইটি স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের খড়গাপুরে 
একটি এবং ১৯৫৯ সালে বোম্বাই সহরের নিকট পাওয়াই নামক স্থানে আর একটি 
ইতিমধ্যেই চালু হইয়াছে । কানপুরে ও মান্রাজে বাকী ছুইটিরও শীঘ্রই কাজ স্থরু 
হইবে। খঙ্জানুরে ১,৩০০-র অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতেছে । 

বড বড় কারখানায় শিক্ষানবীশ লইবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। রেলওয়ে, 

পো দ্রাষ্ট প্রভৃতিতে সরকারী আওতাতেও শিক্ষানবীশ লয় হয়। টাটাতে 

এবং কলিকাতাতেও শিক্ষানবীশ থাকা কালীন কারিগরি বিগ্ভালয়ে পড়িবার 

ব্যবস্থা আছে । 

কলম্বো পরিকল্পনা (0০019209 19181) ) ভারতীয়দের বৃত্তি দিয়া কমনওয়েলথ- 

ভুক্ত দেশগুলিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুদফা পরিকল্পনায় 
(7১০91000704 [0095127000৩ ) মাকিন যুক্তাষ্ট্রে বাইয়া! কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য 

বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহা! ছাডা যে সব বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখানে ব্যবসা 
করে ধা নূতন ব্যবসা সুরু করিয়াছে, তাহারাও কিছু কিছু ভারতীয়কে স্ব স্ব দেশে 

কারিগরি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । 

শিল্পায়ন কারিগরি দক্ষতা স্যস্ীর গতিবেগ বাভাইয়। দেয়। দুর্গাপুর, রৌরকেল্পা, 
ভিলাই প্রস্ততি স্থানে নূতন শিল্পের পত্তন হইয়াছে । এখনে হাজার হাজার কর্মী 

শিক্ষাল।ভ করিতেছে । হাতের কাজ হইল সবচেয়ে ভাল শিক্ষক । অধিকম্ভ এসব 

জায়গায় দক্ষ বিদেশী কারিগরের সংস্পর্শে আসিবার স্থযোগও মিলিয়াছে। 

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥ 

1. [11989 606 10)00:08%006 ০1 01901975$0991 9101], 10199093 (09 1906০: 00 জ/1১10% 609 

10100861010 01 11901710108%1 91011] 091091)08, 

কারিগরি দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। কারিগরি দক্ষতা স্থষ্টি কি উপায়ে হুইতে পারে 

বুঝাইয়া লেখ । [ পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮] 

, [098081099 0109 ৪69198 01580 10959 09910 68910 110 [70019 10: 609 10206610701 11600071- 

981 31011), 

ভারতে কারিগরি দক্ষতা হ্ষ্টির অন্য কি কিব্যবস্থা' অবলম্বন করা হুইয়াছে বর্ণনা! কর। 

[ পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯ ] 



নবম অধ্যায় 

অর্থ নৈতিক কাঠামো 
€5,001)010010 500000015 ) 

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ, মূলধনের পরিমাণ ও গঠন, সঞ্চয়ের হার, জনসংখ্যা 

ও তাহার গঠন, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে,--যেমন কৃষিতে ও শিল্পে নিষুক্ত জনসংখ্যার 

অন্গপাত, জাতীয় আয় ও তাহার বণ্টন, মাথাপিছু জাতীয় আয়-_এই সব হইতেই 

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিচয় পাওয়1 ষায়। দেশের অর্থনৈতিক জীবন 
সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামে! জানিতে হইবে । 

অর্থনৈতিক কাঠামো সব দেশের একরকম নয়। কোন দেশ শিল্প ও কষিতে 

অগ্রসর । মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও তার ফলে অনেক উন্নত। কোন 

দেশ শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাৎ্পদ। সে দেশের জীবনযাত্রার মানও অনেক নীচু । কোন 
দেশ কৃষির প্রাধান্য সত্বেও ধনী । আবার কোন রুধিপ্রধান দেশ অত্যন্ত গরীব । 

অর্থ নৈতিক উন্নতির মাপকাঠিতে দেশগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা 
যায়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যাও, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশকে অতি উন্নত 

(018015 ৫০০1০) বলা হয় । ইতালী, অষ্টিয়! প্রভৃতি দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতি 

অতি উন্নত দেশের তুলনায় কম। তবে অর্থনৈতিক উন্নতি সরু হইয়া অনেক দূর 
অগ্রসর হইয়াছে । আবার ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতি প্রায় 

স্থুরু হয় নাই বলিলেই চলে । এই সব দেশে জাতীয় আয় ও জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত 

নীচু । এই শ্রেণীর দেশকে অনুন্নত বা অধ্ধোন্নত (৪767-65196) বলা হয | 

অর্ধোন্নত দেশ বলিতে কি বুঝায় নে সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে কিছু পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যায়। স্ক্ম হিসাব না করিয়াও বলা যায় অর্ধোন্নত দেশের লক্ষণ তিনটি । 

প্রথমতঃ, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা । উন্নত দেশের তুলনায় অধ্ধোন্নত দেশের মাথাপিছু 

রর রলারাতা আয় অতি নগণ্য । এদিক দিয়া ভারত নিশ্চয় অর্ধোন্নত 

5২ । জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাধা দেশ্ব। ১৯৫৭-৫৮ সালেব্র হিসাবে মাথা পিছু আয় 
৩। জাতীয় আনন বুদ্ধ ভারতে ২৭৬ টাকা, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯৬৮” টাকা, 

সম্ভাবনা অর্ধোন্নত দেশের 
লক্ষণ কানাভায় ৭,০৩৫ টাকা । দ্বিতীয়তঃ, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি 

অত্যন্ত মন্থরগতিতে হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও 

খুব স্পষ্ট । ভারতের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৯৫১ হইতে ১৯৫৭ এই সময়ে 
বাৎসরিক শতকর] ২ হিসাবে বাড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ “অ্ধোন্নত? মানে উন্নতির আরও 



অর্থ নৈতিক কাঠামো ১৬১ 

সম্ভাবনা আছে । ভারতে প্রাকৃতিক এশ্বরধ অবহেলা করিবার মত নয় । জনসংখ্য। 

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিয়! এই প্রাকৃতিক এশ্বর্ধ যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিলে, মাখা 
পিছু আয় যথেষ্ট বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি অর্ধোন্নত 

' দেশে জনাধিক্য বর্তমান । ব্রহ্ম প্রভৃতি অর্ধোন্নত দেশে জনাধিক্য এখনও ঘটে নাই। 
এই ছুই জাতীয় অর্ধোন্নত দেশের সমস্যাগুলি কিছুটা স্বতন্ত্র ধরণের । আমর! 

জনাধিক্য-বিশিষ্ট অধোন্নত দেশের আলোচনা করিব । 

অর্ধোন্নত দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (079:80565115055 06 05৪ 

ঢ50189015 96:0০00125 0£ 0150০:-7০৮10৭ 0০00076:5 ) £ অর্ধোন্নত দেশ- 

গুলির অর্থ ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে । এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের উদাহরণ 

লইয়া ব্যাখ্যা করা হইল । 

(১) মাথাপিছু আয় অতি সামান্ত । জাতীয় আয় ব্টনে ভীষণ অসাম্য দেখ! 

যায়। মুষ্টিমেয় ধনী জাকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করে । আর অধিকাংশ লোক 
কায়করেেশে জীবনরক্ষা করে । অনেক তোকের ছুইবেল আহার জোটে না । মাথা- 

পিছু আয় হইতে যতট। দারিব্র্য অনুমান কর] হয়, সত্যকার অবস্থা! আরও খারাপ । 

(২) এই শোচনীয় দারিজ্র্যের প্রধান কারণ বাস্তব মূলধনের অভাব । দরিদ্র 

ব্যক্তির পক্ষে সঞ্চয় সম্ভব নয়। সঞ্চয় না হইলে মূলধন গডিয়া উঠিতে পারে না। 
এই সামান্য সঞ্চয়েরও আবার অপপ্রয়োগ ঘটে। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের 

শতকরা ১৫।২০ ভাগ সঞ্চয় হয়। ভারতে সঞ্চয়ের হার কিছুদিন পূর্বেও ছিল জাতীয় 

আয়ের শতকরা ৫ ভাগ । আমর একেবারে স্থানু হইয়| বসিয়া নাই । উন্নয়ন পরি- 

কল্পনার আমলে ১৯৫৫-৫৬ সালে সঞ্চয়ের হার বাড়িয়া শতকরা ৭।৮ ভাগ হইয়াছে। 

(৩) জনসংখ্যা বুদ্ধির হার দ্রুত। জন্মের হার কমে নাই। মৃত্যুর হার 

কমার ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়! চলে। ভারতে প্রতি বসর প্রায় 9৫1৫০ লক্ষ 

লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে । আমরা দেখিয়াছি সঞ্চয়ের হার শতকরা প্রায় ৮ ভাগ । 

যদি প্রতি ৪ একক মৃলধন নিয়োগ করিয়া ১ একক অতিরিক্ত উৎপন্ন পাওয়া যায়, 

তবে এই হারে সঞ্চয় বাড়িলে উৎপাদন বৎসরে ২% হারে বাডিতে পারে । জনসংখ্যা 

বৎসরে শতকর। ১২৫% এর বেশী বাড়িতেছে। ফলে মাথাপিছু জাতীয় আয় অত্যন্ত 

ধীরে বাডিতেছে। 

(৪) দারিজ্যের গোলকরধাধা। আয় কম-__পঞ্চয় কম-_বিনিয়োগ কম। 

ন্তরাং আয় কমই থাকিয়া যাইতেছে । আবার আয় কম-_ ক্রয় ক্ষমতা কম-_ সুতরাং 

বিনিয়োগ করিয়া লাভের সম্ভাবনা কম। ফলে বিনিয়োগ হওয়া! কঠিন। আয় 
বাড়াও কঠিন । 

২৫ 



১০২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

(৫) কারিগরী দক্ষতার অভাব। মাথাগুণতিতে আমরা অনেক লোক। কিন্ত 

কাজের লোক খুব কম। মূলধন তৈয়ার করিবার জন্য ও ইহ1 যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার 

করিবার জন্য দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন । আমাদের দেশে দক্ষ কারিগরের অভাব আয় 

বাড়াইবার একটি প্রধান প্রাতিবন্ধক | 

(৬) অধ্ধোন্তত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল শিল্পে অনগ্রসরতা ও কৃষির 

প্রাধান্য । কৃষি অর্ধোন্রত দেশের প্রধান অবলম্বন । কিন্তু এই কৃষিতেও অন্তশ্নত 

উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত । ভারতে জনসংখ্যার শতকর ৭ ভাগ কৃষিকার্ষে নিযুক্ত, 

শিল্পকার্ষে মোটে শতকরা ১০ ভাগ । জাতীয় আয়ের অর্ধেক পাওয়া যায় কষি হইতে । 

সংগঠিত কারখানা -শিল্পে উৎপন্ন হয় শতকরা ৮ ভাগ । কৃষিতে আজও সেই মাদ্ধাতার 

আমলের উৎপাদন পদ্ধতিই চলিতেছে । জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত । সেই ক্ষুদ্র 

জমিও আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । সেচের ব্যবস্থা অপ্রচুর । সার কমই ব্যবহার 
কর হয়। বীজ নিকষ্ট। 

(৭) আয় সামান্য হইলে, সেই ক্ষুদ্র আয়ের সম্পূর্ণ বা বেশীর ভাগ খাছ্য দ্রব্যের 
জন্য ব্যয় না করিয়া উপায় নাই। সেইজন্য খাগছ্যের উপর অতিরিক্ত আনুপাতিক 

ব্যয় অধধোন্নত দেশের অপর একটি লক্ষণ । আমাদের দেশে গ্রামে আয়ের শতকর! 

৬৬ ভাগ খানের জন্য ব্যয় হয়; সহরে ব্যয় হয় শতকর। ৫০ ভাগ । শিক্ষা, বাসস্থান 

চিকিৎস1 ইত্যাদি খাতে ব্যয় যৎ্সামান্য | খাছ্যদ্রব্যের জন্য আয়ের বেশীর ভাগ খরচ 

হওয়1! সত্বেও, জীবনধারণের জন্য ন্যুনতম প্রয়োজন মিটে না। আমাদের খাদ্য হইতে 

গড়ে আমর! দৈনিক ১৫০০ ক্যালোরি পাই । দৈনিক ন্যনতম প্রয়োজন হইল প্রায় 
৩০০০ ক্যালোরি । আমাদের খাছ্যের প্রোটিনের ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা আরও 

মারাত্মক । জনসংখ্য। বেশী হওয়। সত্বেও যে আমাদের দেশে শ্রমের যোগান কম ইহাতে 

আশ্চর্যের কিছু নাই । 

(৮) ছদ্ম বা অর্ধ বেকারত্বও অর্ধোন্রত দেশের একটি বৈশিষ্ট্য । শিল্প অনগ্রসর | 

জনসংখ্য] ক্রমবর্ধমান । কৃষির উপর চাপ বাড়িতেছে। অথচ বর্তমান উৎপাদন 

পদ্ধতিতে উত্পাদন বজায় রাখার জন্য এত লোকের দরকার নাই। বেশ কিছু লোক, 

প্রা আড়াই কোটি, সরাইয়! নিলেও, উৎপাদন কমার ভয় নাই। এই বাড়তি 

লোককে বেকার ধরিতে হইবে । 

(৯) অর্ধোন্নত দেশে বিনিয়োগের ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছ? দেখা যায় । শিল্পোয়নের 

জন্য ভারী শিল্প গঠন অপরিহার্য । ভারী শিল্প গঠন করিয়| লাভ করিতে অনেক 

সময় কাটিয়া! যায়। বে-সরকারী উদ্যোক্তা এত দিন সবুর করিতে পারে ন1। 

ভোগ্যদ্রব্য উত্পাদনে লাভ করিবার জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় ন! বলিয়। 



অর্থ নৈতিক কাঠামো ১০৩ 

এই দিকেই সংগঠকদের ঝৌক দেখা যায়। অনেকে আবার এইটুকুই অপেক্ষা করিতেও 
নারাজ । তাহার রাতারাতি বড়লোক হইতে চায়। €সজন্য চোর! কারবার ও 

ফটকাবাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আবার কেহ কেহ সঞ্চয় দ্বারা অলঙ্কার ক্রয় 
করে। এই সব কারণে যে সামান্য সঞ্চয় আছে তাহাও পৃরাপুরি বাস্তব মুলধন হষ্টির 
কাজে লাগে না। 

7 অর্ধোন্নত দেশের আস্তর্জীতিক বাণিজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে । ইহার! 
বেশীর ভাগ কাঁচামাল রঞ্তানি করে ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করে । অধিকাংশ 

অর্ধোন্নত দেশের বাণিজ্য উদ্বত্ত প্রতিকূল। অর্থাৎ ইহাদের বৈদিশিক মুদ্রা যতট। 
আয় করে, ব্যয় করে তাহার চেয়ে বেশী। আস্তর্জাতিক বাণিজ্য এই সব দেশের 
অর্থনৈতিক জীবন ও কাঠামোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শিল্লোক্নত 

দেশে মন্দার সময় কাচামালের চাহিদ1 বেশ কমিয়া যায় । এই স্জ্জে মন্দার ঢেউ 

অর্ধোন্নত দেশকেও ধাক্কা দেয়। অর্ধোন্নত দেশে শ্ল্পি সংগঠনে নৃতন ও পুরাতনের 

বিচিত্র সমাবেশ দেখা দেয়; আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত শিল্পে আধুনিক 
কলকঞ্জার ব্যবহার করা হয় এবং সংগঠিতরূপে পরিচালিত হয়। অন্য দিকে কুটির 

শিল্পে ও রুধষিতে উৎপাদন হয় গতানুগতিক ধারায়। অসংগঠিত শিল্পে ও কষিতে 
প্রথার প্রাধান্য বেশী। অর্থনৈতিক প্ররোচনা এখানে ফলপ্রন্থ হয় না। 

অধেক্পত দেশের অর্থ নৈতিক উল্নাতির উপায় (1২599176726005 601 0125 
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অর্ধোন্রত দেশে উন্নতির চাবিকাঠি শিল্পায়ন । এ কথা হাজার বার সত্য। কিন্তু 

ইহার মানে এই নয় যে কষিকে অবহেলা করিয়া! শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে । 
বাস্তবিকপক্ষে রুষি ও শিল্প পরস্পর বিরোধী নয়। ইহাদের একে অন্যের অনুপূরক । 
শিল্পায়ন হইলে রুষির উপর চাপ কমিবে। কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বাডিবে। সার 

ও চাষের যন্ত্রপাতি সুলভ হইবে । আবার কৃষির উন্নতি ঘটিলে, শিল্পে প্রয়োজনীয় 

কাচামালের যোগান বাড়িবে। কাচামালের উৎকর্ষ ঘটিবে। মাথাপিছু জাতীয় 

আয় বাডাইতে হইলে শিল্পের প্রসার, কৃষি পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও সঙ্গে সঙ্গে 
জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে | 

আমেরিক1, ইংলগু প্রভৃতি উন্নত দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন ব্যবস্থা 

পরিচালিত হয়। উত্পাদনের উপকরণগুলির বে-সরকারী মালিকানা সেখানে 

বীকৃত। ব্যক্তি প্রাধান্তের আমলেই এই সব দেশের জাতীয় আয় বাড়িয়াছে। 

ভারতের মত অর্ধোক্নত দেশের আঘধিক উন্নতি ঘটাইতে হইলে পুরাপুরি ব্যক্তিগত 



১৩৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্ পরিচয় 

উদ্যোগের উপর নির্ভর করা চলিবে না। শিল্প পরিচালক নিজের গরজে শিল্পকে চরম 

উন্নতির পর্যায়ে লইয়া যাইবে বা জমির মালিক নিজের স্বার্থে ক্ষি পদ্ধতির সংস্কার 

করিবে, এ আশা নানা কারণে আমাদের দেশে করা 

চলে না। সম্পদ সৃষ্টি ত্বরান্বিত করিতে হইলে মৌল সম্পদ 
প্রয়োজন | এর জন্ সঞ্চয়ের প্রাচুষ ও দৃরদৃষ্টি থাকা চাই । আমাদের শিল্পপতিদের 
এই ছুইটির কোনটিই নাই। উপযুক্ত সংগঠকের অভাব এখানে খুব বেশী। চাষীর 

বিনিয়োগ সামর্থ্য একেবারে নাই । সরকারী তত্বাবধানে পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা 

গ্রহণ না করিলে আঘথিক উন্নতির আশা নাই। সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের 
উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা একেবারেই স্বীকার কর। হয় না। পরিকল্পিত 

অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটে না। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অবাধ 

্বাধীনতা কিছুটা খর্ব কর? হয় । 

কৃষি উল্নয্নন-_-ভারতে শতকরা প্রায় ৮* ভাগ লোক এখনও কৃষির উপর 

নির্ভর করে। রুষির উন্নতির জন্য উন্নত ধরণের সার ও বীজ, উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, 
একাধিক শম্য উত্পাদন ও পঙ্জপালের উপদ্রব নিবারণ দরকার । কৃষি যন্ত্রেরও 

পরিবর্তন প্রয়োজন | উন্নত যন্ত্র অবশ্তই প্রবর্তন করিতে হইবে । কিন্তু পশ্চিমের 

অন্ধ অন্করণ করিলে চলিবে না। আমাদের সঞ্চয় সামান্য । এই সামান্য সঞ্চয় 

হইতে শিল্প ও কৃষি এবং সমষ্টিগত মূলধনের বরাদ্দ করিতে হইবে । অতিকায় 
যস্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে গেলে, অন্থাত্র মূলধনের অভাব দেখ! দিবে । ট্রাকটরের 

বদলে লোহার লাঙ্গলই আমাদের কাজে লাগিবে বেশী। তা ছাড়া ভারতের চাষীনু 

শিক্ষার মানের দিকে নজর রাখিয়া যস্ত্রঠিক করিতে হইবে । সহজ সরল যন্ত্র যার 
ব্যবহার আমাদের চাষী বুঝে এই রকম যস্ত্রই কাম্য । সাধারণ মূলধন খরচে হাক্কা 
যন্তট আমাদের প্রয়োজন । তবে এই যন্ত্রের প্রয়োগ সফলভাবে করিতে হইলে 

অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ( 2070০৮৪6100 ) গ্রহণ করিতে হইবে । কৃষকের উৎসাহ বাড়াইবার 

জন্য অবিলম্বে ভূমি সংস্কার করিয়া! কযককে জমির মালিকানা দেওয়। দরকার । সমবায় 

পদ্ধতিতে চাষ চালাইতে হইবে । তাহা হইলে জমির ক্ষুত্রতা ও অসন্বদ্ধতার বেশ 
খানিকটা প্রতিকার হইবে ।, কৃষককে অল্প স্থদে প্রয়োজনমত খণ দিবার ব্যবস্থা 

করিতে হইবে । কৃষক যাহাতে ফসলের ন্যাষ্যমূল্য পায় সেজন্য কৃষিজ পণ্য বিক্রয় 

ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে । ফড়িয়াদের উচ্ছেদ করিয়! চাষীর সঙ্গে ভোগকারীর 

প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে । চাষীর এক একটি সমস্যা আলাদাভাবে 

সমাধান করার চেষ্টা করিলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা কম। বিভিন্ন স্মন্যা সমাধানের 

চেষ্টা একযোগে করিতে হইবে । সমাজোন্য়ন পরিকল্পনা (09200812305 

পরিকলিত অর্থ ব্যবস্থা 



অর্থ নৈতিক কাঠামে। ১০৫ 

120০৮619096) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার (201079]  £65155107 

9০:ড1০৪ ) মাধ্যমে এই চেষ্টাই কর। হইতেছে । 

শিল্পোম্সয়ন- জলসেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন, পথঘাট নির্মাণ, 

--এই সব মৌল সম্পদের অভাবে শিল্প বা কৃষিতে ব্যাপক উম্নতি অসম্ভব | সরকারী 

উদ্যোগে এই সব মৌল সম্পদ হৃষ্টি হইলে, ক্রমশঃ ব্যক্তি- 

গত উদ্যোগে আরও বেশী সম্পদ হ্ষ্টি হইবে । সঙ্গে সঙ্গে 

জনসাধারণকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সমাজ কল্যাণের পথে লইয়া! যাইতে হইবে । 

শিল্পায়নের ছন্দ ত্বরান্বিত করার জন্য এই প্রাথমিক ব্যয়ের প্রয়োজন আছে। 

লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল ও ভারী (1595 

200. 1১69. 15051907169 ) শিল্পের প্রসার দরকার | অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য 

মূল ও ভারী শিল্পের প্রসার প্রয়োজন । ভারী শিল্পে মূলধন, খরচ বেশী কর্মসংস্থান 
সে তুলনায় কম। ভারী শিল্প ভোগ্য ব্রব্যের চাহিদ1 বাড়ায়। অতিরিক্ত মূলধন 

ব্যয় হয় বলিয়৷ ভোগ্যদ্রব্যের যোগান বাঁড়াইবার সম্ভাবনা! ইহার ফলে কমে । লঘু 

শিল্পে মলধন কম লাগে-_কর্মসংস্থান হয় বেশী-_ভোগ্য দ্রব্যের যোগান বাড়ে। 

কিন্তু লঘু শিল্প সম্পদস্থট্টির গতিবেগকে বাড়াইয়া! দিতে পারে না। এই ছুইয়ের 

মধ্যে সামপ্রন্ত বিধান করিয়া! চলিতে হইবে । 

কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য মূলধন দরকার । সেজন্য সঞ্চয় বাড়াইবার দিকে ও 

সঞ্চয়ের যথাযথ বিনিয়োগের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। ন্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়, যথা- 

সম্ভব সংগ্রহ ও বৃদ্ধি করিতে হইবে । করনীতির মাধ্যমে 

সরকারী সঞ্চয়ও উপেক্ষনীয় নয়। নৃতন মুদ্রী স্ষ্টি করিয়া 

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সাহায্যও দরকার হইবে । বিদেশ হইতে খণ ও সাহায্য হিসাবে 

মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। 

কারিগরি দক্ষতা মূলধনের মতই প্রয়োজনীয় | দক্ষতার প্রসারের জন্য সাধারণ ও 

কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা চাই । বিদেশ হইতে কারিগর আনা যাইতে পারে । 

বিদেশে কারিগর পাঠাইয়া তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা 

যায়। কলকারখান! প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে কারিগর 

সহজেই দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাইবে । 

আধিক উন্নতির গতিবেগ বাড়াইতে হইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দ্বার মাথাপিছু আয় 

বাড়াইতে হইবে । জনসাধারণ তার আয় বাড়ার নিরিখে 

পরিকল্পনার সাফল্য খাচাই করে। আয় না বাডিলে 

উৎসাহ থাকিবে না। এই উৎসাহের অভাব পরিকল্পনায় ব্যর্থতা ডাকিয়া আনিবে। 

ভারী বনাম লঘু শিল্প 

সঞ্চয় সংগ্রহ বৃদ্ধি 

কারিগরি দক্ষত। 

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ 
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অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনায় আধখ্রিক ব্যাপারগুলিই প্রাধান্য লাভ করে । 

অর্থশান্ত্রের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা! করার সময় আমরা দেখিয়াছি মানুষের একটা বিশেষ দিক 

লইয়া আমর আলোচনা করি। তাই বলিয়া মানুষের 
অন্ঠান্ত ব্যবস্থা--গণতস্থী 
সরকার, জনসাধারণের সহ-. সামাজিক, রাজনৈতিক আদর্শ বিলুপ্ত হইয়া! যায় ন1। 
যোগিত।, ছুর্নাতি বিলোপ সেইজন্ত শ্রেফ আঘিক উন্নতির খাতিরেও অন্যান্য কতকগুলি 
ব্যবস্থা প্রয়েজনীয় হইয়া পড়ে। আমরা সরকারী নিয়ন্ত্রণের অর্বিশ্তকতা স্বীকার 

করিয়াছি । কিন্ত এই সরকার পত্যকার জনপ্রতিনিধিদের লইয়! গঠিত সরকার হওয়! 

দরকার। গণতন্ত্রী সরকারই জনসাধারণের কল্যাণের রক্ষাকবচ। জনসাধারণের 

কর্তব্য আছে। সরকারের দায়িত্ব ম্বীকার করা হইলে জনসাধারণের দায়িত্ব 

বিন্দুমাত্র কমে না। আমাদের সম্পদ ভোগ করার অধিকার আছে। কিন্তু সেজন্য 

সম্পদ স্থির দায়িত্বও স্বীকার কবিতে হইবে । সরকার ও জনসাধারণকে ছুর্নীতি 

মুক্ত হইতে হইবে । 

৷ আদর্শ প্রশ্নমাল। 

1, 109591109 609 02100105] 19৮৮০288০01 80 90061:-095810790 ০০00:%, [110867569 

০০ 80979: 00 25 £6:91009 6০ 1010018, 

/ অর্ধোন্নত দেশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং ভারতের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝা ইয়। 

দাও। [ পৃষ্ঠা ১০০-১০৪ দ্রষ্টব্য ] 

ড/10%6 919 009 2500169106068 01 8109 99020011010 ৫65910102229010% ০1 90 0910091-0:9-9- 

10780 ০০০0৮: ? 

অর্ধোন্নত দেশের আধিক উন্নয়নের জগ্য কি কি প্রয়োজন ? [ পৃষ্ঠ ১*৩-১০৬ দ্রষ্টব্য ] 



কম্পন ৩্রাললীল্ পীর 





গস আধ্তায় 

ব্যবসায় সংগঠন 

(€(15002075 01 0275 131051776555 10186) 

/অভাব যিটাইতে হইলে দ্রব্য চাই। এক একটি ভ্রব্য বা সেবাকে কেন্দ্র করিয়া 
গডিয়? উঠে এক একটি শিল্প 070050:5) | এক বা একাধিক কারবার (2:77) লইয়। 

শিল্প গঠিত । সরস্বতী প্রেস বা ঈগল প্রেস একটি কারবার । সমস্ত ছাপাখান1 লইয়। 

গঠজিত মুদ্রণ শিল্প । কারবারগুলি ব্যবসায়ে নিযুক্ত । ব্যবসায় করিতে হইলে চাই 

অর্থ। অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা 'হয় নানাবিধ উপাদান, শ্রম, কাচামাল ইত্যাদি । 

এই উপাদানগুলির সমন্বয়ে প্রস্তুত হয় পণ্য দ্রব্য বা সেবা। পণ্য বাজারে বিক্রয় হয়। 

পরিবর্তে পাওয়1 যায় টাক।। বিক্রয়লন্ধ অর্থ উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশী ব কম 

হইতে পারে । লাভ হইতে পারে, আবার লোকসানও হইতে পারে । ইহাই হইল 

ব্যবসায়ের ঝুঁকি । এই ঝুঁকি বহন করিতে যাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে । 
কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে কি প্রণালীতে প্রস্তত হইবে, দাম কত হইবে--এই সব 

সমস্য।র মীমাংসা করিতে হয় । প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবসায়-সংগঠন রূপ পরিবর্তন 

করিয়াছে_-ঝুঁকি বহন করিবার কায়দা বদলাইয়াছে। ব্যবসায় সংগঠন পাচ 

প্রকার | 

(১) এক মালিকানা কারবার (512516-05/06হ 1) ) 2 এই ধরণের 

কারবারে মালিক একজন । লাভ হইলে, সম্পূর্ণ লাভ তিনি একাই ভোগ করিবেন । 
লোকসান হইলে, সম্পূর্ণ লোকসান তাহাকে একাই বহন করিতে হইবে। ব্যবসায়ের 

ঝুকি তিনি একা বহন করেন। জমি তীহার নিজের হইতে পারে বা তিনি জযি 

ভাডাও লইতে পারেন | বাহিরের শ্রমিক তিনি নিয়োগ করিতে পারেন । সাধারণতঃ 

তিনি নিজেও শ্রম করেন । মুলধনের কিয়দংশ তিনি ধার করিতে পারেন । নিজজ্ক 
মূলধন কিছু থাকা! প্রয়োজন | ব্যবসায়ক্ষেত্রে লোকে তেলা মাথায় তেল দেওয়াই 
পছন্দ করে । তিনি নিজে কপর্দকহীন হইলে তাহার ঝুঁকি বহন করিবার ক্ষমতায় 

কাহারও আস্থা থাকিবে না। কেহ তাহাকে ধার দিবে না। 

একমালিকান কারবারের মস্ত সুবিধা হইল মালিক নিজের গরজে ব্যবসায়ে 
সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন । খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তাহার তীক্ষ নজর থাকে । 

লাভ হইলে, কাহাকেও ভাগ দিবার ফলে লাভ হান্কা হইবার ভয় নাই। লোকসান 

হইলে, অন্থের কাধে লোকসানের অংশ চাপাইয়া লোকসানের ভয় কমাইবার আশ 
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নাই। বড় দ্রোকান দেরীতে খোলে, তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়। বেতনভূকু কর্মচারীরা 

৮ ঘণ্টার বেশী খাটিতে রাজী নয়। ছোট দোকান তাড়াতাড়ি খোলা হয়, বন্ধ হয় 

দেরীতে । মালিক নিজেই এখানে কর্মচারী । বিক্রয় বেশী হইলে, তাহার নিজের 

প্রকেটই ভারী হইবে। 
অনেক শিল্পে বুহদায়তন উৎপাদনের স্থবিধ] সীমাবদ্ধ, অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের 

সাফল্যের জন্য সব সময় সকল দিকেই মালিককে নজর রাখিতে হয় । এই সব শিল্পে 

--যেমন কৃষি বা খুচরা বিক্রয়-_-একমালিকান। কারবার সুবিধা করিতে পারে । 

ব্যবসায় সংগঠনের আদিরূপ একমালিকানা কারবার । কিন্তু যে সমস্ত শিল্পে বৃহদায়তন 

উৎপাদনের স্থবিধা বেশী, সেখানে কারবার যত ছোট হইবে, উত্পাদন ব্যয়ও তত 

বেশী হইবে । বড কারবারের সঙ্গে ছোট কারবার প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইবে । 

বড় কারবার করিতে গেলে মূলধনের প্রয়োজন বেশী। একমালিকানা কারবারে 

বেশী মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন। এককভাবে বেশী মূলধন যোগাইবার ক্ষমতা 

অধিকাংশের নাই । ধাহার আছে, তিনিও এক কারবারে সমস্ত মূলধন লগ্ী 

করিবার ঝুকি নিতে চাহিবেন না! । তা! ছাড। কারবার ভালভাবে চালাইতে হইলে 

অনেক রকম প্রতিভার দরকার । কেহ অর্থসংগ্রহ করিতে পটু, কিন্তু পণ্য বিক্রয়ের 

ব্যাপারে একেবারে কাচা । একজন সমস্ত কাজ সমান ভালভাবে জানিবে এ আশা 

কর] বৃথা । বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের কারবার এখন 

কোণঠাসা হইয়া আসিতেছে । 

(২) অংশীদারী কারবার € 65800675110 মঠাহঃ ) 2. এই ধরণের কারবারে 
মালিক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি । সকলেই লাভ-লোকসানের অংশীদার । তবে লাভ- 

লোকসানের অংশ সকলের সমান নাও হইতে পারে । 

অংশীদারী কারবারে শ্রমবিভাগের স্থযোগ লওয়া যায়। একজনের মূলধন 

'আছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে দক্ষ এবং তৃতীয় বক্তি হয়ত বাজারে পণ্য 

বিক্রয়ে পটু । এককভাবে ব্যবসা করিলে তিনজনের কেহই সুবিধা করিতে পারিবে 

না। কিন্তু তিনজন একব্রিত হইয়া যদি অংশীদ্দারী কারবার করে, তবে কারবার 

চলিবে । সকলেই লাভবান হইবে । একজনের পক্ষে যতট? মূলধন যোগান দেওয়া 

সম্ভব--পাচজন মিলিয়! তাহার চেয়ে বেশী মুলধন সংগ্রহ করিতে পারে । এক 

মালিকান] কারবারের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ । অব্শীদারী কারবারের পরিসর সে 

তুলনায় বৃহত্তর || ্ 
অনেক ক্ষেত্রে অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ নহে ( 813110)3- 

6৫ 112101]115 )। ক এবং খ অংশীদারী কারবার সরু করিল। ক-এর ও অংশ, 
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খ-এর উ অংশ। কারবারে দেনা ৬০**২। এই দেনার জন্য ক ও খ উভয়েই 
পুরাপুরি দায়ী । কারবারের পাওনাদার এই ৬০০০২ একা ক বা খ হইতে আদায়. 

করিতে পারে । কারবারের দেনার জন্ত ক বা খ-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি লইয়! 
টানাটানি হইতে পারে। অংশীদারের উপর পরিপূর্ণ আস্থা! প্রয়োজন । এই আস্থ! 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইলে হয় না। ঘনিষ্ঠত বহুজনের সঙ্গে হওয়। সম্ভব নয়। 

এই ধরণের অংশীদারী কারবারে অংশীদারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য । মূলধন 
সংগ্রহও সেইজন্য বেশী হইতে পারে না। আজকাল সসীম অংশীদার কারবার 

স্থাপনের স্থবিধা দেওয়া হুয়। অলীম দায়ের অস্থবিধ| দূর করা সম্ভব হইলেও অন্য 

অন্থবিধাগুলি ইহাতে দূর হয় নাই। 
অংশদারী কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত । মনোমালিন্যের ফলে, অথব1 কোন 

অংশীদার দেউলিয়া ব1 মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কারবার ভাঙ্গিয় যায় । লোকের সব 

সময় স্বাচ্ছন্দ্য নাও থাকিতে পারে । কোন অংশীনার আথিক বিপাকে পড়িয়াছে; 
সে সমর অংশ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা খুব স্বাভাবিক । অংশীদারী 
কারবারে অংশীদারের অনুমতি ছাড়া অংশ বাহিরের কাহাকেও বিক্রয় কর 

যায় না। জলের দামে অংশ বিক্রয় করিতে হইতে পারে । অংশীদারর1 অন্গমতি দিতে 

দেরী করিলে বিক্রয়েচ্ছু অংশীদার অন্থবিধায় পড়িবে । 

সখ্১৫৩) যৌথ মূলধনী কারবার €)০017)0 ১:০০ 000019815% ) 2 ব্যবসায়ের 

আধুনিক বূপ। বড বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রথম হইতেই যৌথ মূলধনী কারবার হিসাবে 
চালু হয়। এই ধরণের কারবারে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে । সেই স্থবিধাগুলি 

পাইবার জন্ত অনেক একমালিকানা ও অংশীদারী কারবারও শেষ প্রস্ত যৌথ মূলধনী 

কারবারে বূপাস্তরিত হয়। 

অল্প কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে ব্যবসায় সম্বন্ধে ঘরোয়! আলোচন।1 করে । 

একটি বিশেষ ব্যবসায়, যেমন সাবান তৈয়ারী করা, লমমভজনক হইবে মনে করিয়। 

তাহার এ কারবার কর! স্থির করিল । তখন তাহার ছুইটি খসডা তৈয়ারী করে । 

তাহাতে কারবারের নাম, ঠিকান]1, কারবারের প্রকৃতি, অফিস, পরিচালন। ব্যবস্থা, 

মূলধনের পরিমাণ ইত্যার্দি বিষয়ে উল্লেখ থাকে । এই খসড়া দুইটি যৌথ মূলধনী 
কারবারের রেজিষ্টারের নিকট পেশ করিতে হইবে । এই রেজিষ্টার রাষ্ট্রের 

কর্মচারী । এই খসড়1 পরীক্ষা! করিয়া সন্ভষ্ট হইলে তিনি কাজ সুরু করিবার 

অন্মতিপত্র ( 6 0৫ 59200051105021)) দেন। এখন যৌথ মুলধনী কারবার 

জন্মগ্রহণ করিল। রাষ্ট্রীয় আইনের বলে ইহার উৎ্পত্তি। আইনের চোখে এই 

কারবারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। 



১১২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

এই কারবারের মূলধন সংগ্রহ হয় (১) ডিবেঞ্চার (065750076) ও (২) শেয়ার 

(51816) বিক্রয় করিয়া । শেয়ার অনেক রকম হয়। তার মধ্যে সাধারণ শেয়ার 

ও সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার (01:61512)05 51816) উল্লেখযোগ্য | যাহারা ডিবেঞ্চার ক্রয় 

করিবে, তাহারা বাধিক নির্দিষ্ট হারে সদ পায়। লাভ কম হইলে, এষনকি 

লোকসান হইলেও নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হইবে । কোম্পানী বা কারবারের লাভ 
বেশী হইলেও, ভিবেঞ্চার ক্রয়কারী পূর্বনিিষ্ট হারেই স্থদ্দ পাইবেন। কোম্পানীর 
সমস্ত সম্পত্তি এই ভিবেঞ্চারের জন্য জামিন থাকে । কোম্পানী উঠ্িয়। গেলে এই 

সম্পর্তি বিক্রয় করিয়াও ইহাদের দেনা সকলের আগে মিটাইতে হইবে । ইহার? 

কোম্পানীর পাওনাদার । শেয়ার ক্রয়কারীরা কোম্পানীর মালিক । শেয়ার 

মূলধনের মোট পরিমাণ হয়ত ৫০,০০১০০০২ টাকা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা শেয়ারে 
এই মূলধন ভাগ করা হয়। প্রতি অংশ বা শেয়ারের দাম ১০০২ করিলে, শেয়ারের 
সংখ্য! দ্াড়াইবে ৫০১০০০২। যে যতগুলি শেয়ার কিনিবে, সে তত অংশের 

মালিক হইবে । বাৎসরিক লাভ যাহা হইবে তাহা হইতে সবচেয়ে আগে 
ভিবেঞ্চার বগ্ডের স্থদ দিতে হইবে । যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে তাহ] হইতে সর্বাগ্রগণ্য 

অংশীদারকে তাহার নির্দিষ্ট লভ্যাংশ--যেমন বাধিক শতকরা ৬ ভাগ-_মিটাইয় 

দিতে হইবে । তারপর যাহা থাকিবে তাহা সাধারণ অংশীদারদের ভাগ করিয়া; 

দেওয়া হইবে । সাধারণ অংশীদারদের লভ্যাংশ, ধরাবাধা কিছু নাই। লাভ কম 

হইলে, তাহাদের ভাগ্যে কিছু নাও জুটিতে পারে । আবার মোটা লাভ হইলে 

ইহাদের ভাগার লুটিবার অবস্থা হইতে পারে । লভ্যাংশ শতকর] ২০।২৫ এমনকি ৫০ 
ভাগ হইতে পারে । 

যৌথ মূলধনী কারবারের মালিক ইহার অংশীবারগণ। অংশীদারের সংখ্যা অনেক 
হইতে পারে । প্রত্যেকের পরিচালনায় অংশগ্রহণ কর! অসম্ভব । অংশীদারগণ' 

সাধারণ সভায় €( 365159181] 10601178 ) মিলিত হইয়া! নিজেদের মধ্য হইতে সামান্য 

কয়েকজন অংশীদারকে পরিচালক-মগুলীতে € 8০9৪: ০£ 70422609:5 ) নিবাচিত 

করেন । নির্বাচন ভোটের সাহায্যে হয়। যার যতগুলি শেয়ার তার ততগুলি ভোট । 

কোম্পানীর কাজের তত্বাবধান এই পরিচালক-মগুলীই করেন । 

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে যৌথ মুলধনী কারবারও প্রসার লাভ, 
করিতেছে । বৃহদাযতন উত্পাদন ব্যবস্থা অল্প পুঁজিতে হয় না। বৃহৎ পুঁজি 

সংগ্রহের ব্যাপারে কারবারের যৌথ মূলধনী রূপ কতটা সাহাষ্য করে, তাহা দেখিতে 
হইবে । যৌথ মূলধনী কাঝবারের বৈশিষ্ট্যগুলির বিচার এই দৃষ্টিকোণ হইতে করিতে 
হইবে । 
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€বৌথ মুলধনী কারবারের দোবগুণ ঃ 

এই ধরণের কারবারে অংশীদাবের দায় সীমাবদ্ধ। ধরা যাক একট] শেয়ারের 
মূল্য ১০০২ টাকা । আমি যদি ছুইটি শেয়ার কিনি আমার দায় ২০০২ টাকা । 
কোম্পানীর দায় যত বেশীই হোক, আমাকে ২০০২র বেশী এক কাণাকডিও 

দিতে হইবে না। অংশীদারী কারবারের মত মাটিবাটি 
তত ও ক্রোক হইবার আশংকা নাই। যে যতগুলি শেয়ার 

কিনিবে, তার দায় ঠিক ততখাঁনি। অধিকপন্ষে এই 

পরিমাণ লোকসান হইতে পারে । শেয়ার কিনিবার সময় লোকসানের অঙ্ক জান! 

থাকে । দায় গ্রহণ করিবার সামর্থ্য অনুসারে লোকে শেয়ার ক্রয় করিতে 

পারে । সেইজন্য যৌথমূলধন কারবারের লোকে নিশ্চিন্ত মনে মূলধন লগ্মী করিতে 
শারে। 

প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০২ টাকা ন! করিয়া আরও কম যেমন ১০২ টাকা করা 

যায়। মুলধন ক্ষুদ্র ক্ষু্র শেয়ারে ভাগ করার স্বিধা অনেক। স্বনেকের 

পুঁজিপাটা কম অথচ বিনিয়োগের ইচ্ছা আছে। অল্প মূল্যের শেষার হইলে ইহারাও 
্ লগ্নী করার স্থযোগ লইতে পারে। যার অধিক মূলধন, 

শেকগার কু রঃ অংশে বিভক্ত তারও অস্থবিধা নাই । €টার পরিবর্তে সে ৫০টি শেয়ার 

ক্রয় করিবে । অংশীদারী কারবারে ইহা সম্ভব হয় না। 

৫ লক্ষ টাকা মূলধন যে কারবারের প্রয়োজন, সেখানে ১০২র অংশ ক্রয় করার ইচ্ছ। 

বাতুলতা মাত্র । (মৃক্ময় পাত্রের সঙ্গে কাংস্ত পাত্রের মিত্রতা সম্ভব নয়।) যৌথ 
মূলধনী কারবারে কিন্তু ইহা সব সময় ঘটে । বাস্তবিক যৌথমুলধনী কারবারে 

ব্যক্তি একত্রিত হুয় না--একত্রিত হয় মূলধন। এখানে ভোটের অধিকার 
বিলি হয় শেয়ার হিসাবে-ব্যক্তি হিসাবে নয়। 

ঝুঁকি বহন করিবার ইচ্ছা সকলের এক রকম নয়। কেঁহ অত্যন্ত সাবধানী | 
এ স্থী- । যৌথমূলপনী 

রি কারবারে সকলের ঙ্্মাফিক ঝুঁকি লইবার ব্যবস্থ' 
তারতম্যের ভিত্তিতে আছে। যাহারা অতি সাবধানী তাহারা ভিবেঞ্চার ক্রয় 
সিহারার রা করিবে । যাহার! আর একটু বেশী ঝুঁকি লইতে ইচ্ছুক, 
তাহাদের জন্য আছে সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার । যাহাদেব ঝুঁকি লইবাঁর আগ্রহ আর ও বেশী, 

তাহারা কিনিবে সাধারণ শেয়ার । যাঁর যে রকম রুচি সে সেই রকম ঝুঁকি লইয়! 

লগ্ী করিবে। 
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এই ধরণের কারবারে অংশীদারগণ কারবারের মালিক । বেশীর ভাগ অংশীদারের: 

রি সঙ্গে কারবার পরিচালনার কোনও সম্বন্ধ নাই। অনেকে 

ঝুকি বহনকারীকে পরি- ঝুকি লইতে রাজী থাকিলেও-__কাররার পরিচালনার 

৯ টি নং ঝন্কি সন্ত করিতে নারাজ । এই ধরণের লোকের পক্ষে 

যৌথমুলধনী কারবারে লগ্রী করার ইচ্ছ অত্যস্ত স্বাভাবিক। 
যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান লোকের বিনিয়োগ অভ্যাস গঠন করিতে সাহায্য করে। 

অংশীদারী বা একমালিকানা কারবারে এক ব্যবসায়ে মোটা লগ্মী করিতে 

হয়। ব্যবপায় লোকসান হইয়! উঠিয়া যাইতে পারে । সেক্ষেত্রে পুঁজির মোট 
রী অংশ নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে । যৌথমুলধনী কারবাবে 

ঝু"কি ছড়াইয়া ঝুঁকি শেয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। ২০০০২ এক কারবারে 
হাহা বিনিয়োগ না কবিয়া ১০টি কারবারে খাটান যায়। 
১টি কারবার নষ্ট হইবার আশঙ্কা যতখানি ১০টি কারবার একই সঙ্গে নষ্ট হইবার 
আশঙ্ক! তার চেয়ে কম । কোথাও লাভ হইবে, কোথাও লোকসান হইবে, ইহাই 
আশ। করা যায়। ঝুঁকি পাচটি কারবারের মধ্যে ছড়াইয়৷ দিলে ঝুকির পরিমাণ 
কমে । এইভাবেও লোকের বিনিয়োগ করিবার ইচ্ছ! ও সাহস বাড়ে। 

যৌথমুলধনী কারবারের স্বতন্ত্র সত্বা ও স্থায়িত্ব আছে। সমস্ত অংশীদার একযোগে 

মরিয়া গেলেও কোম্পানী যে রকম ছিল সেই রকমই 

থাকিবে । সেজন্য যৌথ মুলধনী কোম্পানীর সঙ্গে কারবার 

করিতে লোকে ভয় পায় না। যৌথ কোম্পানীকে লোকে 

সহজেই খণ দেয় ও ধারে মাল যোগান দেয়। দরকার হইলে পাওনাদার কোম্পানীর 

নামে মামলা রুজু করিতে পারে । 

ব্যয় করিবার পর আয়ের উদ্ধত্ত অংশ লোক বিনিয়োগ করে। লোকের দিন 

সমান যায় না। আথিক স্বাচ্ছল্যের সয় লোকে শেয়ার কেনে । তারপর আধিক 
দুর্দিন আসিতে পারে । আয় কমিতে বা ব্যয় বাড়িতে পারে । তখন লোক যে 

কোন প্রকারে টাকা চায়। শেয়ার বিক্রী করার কথা মনে 

হয় অংশীদারীী কারবারে শেয়ার বিক্রয় করিবার 

ঝামেলা অনেক । যৌথ মুলধনী কারবারের শেয়ার 

হস্তাস্তর করা অনেক সহজ | ইহার জন্য অন্য অংশীদারের অন্রমতির প্রয়োজন নাই। 

খরিদ্দার পাইলেই হইল । দামের ইতরবিশেষ হইতে পারে । বিক্রম করিবার 

অন্ত কোনও বাধা নাই । এই সহজ হৃস্তাস্তরষোগ্যতা আছে বলিয়াই লোক এত 

সহজে যৌথমুলধন কারবারের শেয়ার কিনিতে রাজী হয়। 

(৬) 
দ্বায়িত্ব 

(৭) 
হুস্তান্তবরযোগাত। 
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যৌথ মূলধনী কারবারের কিছু কিছু অস্থবিধাও দেখা যায়। বৃহদায়তন 

[উৎপাদনের প্রয়োজনে যৌথমুলধনী কারবারের স্থষ্টি। এই ধরণের ব্যবসা সংগঠন 
প্রচুর মূলধন সংগ্রহের সুযোগ করিয়া দেয়। এর ফলে 

অনেক সময় একচেটিয়। কারবারের উদ্ভব হয়! এক- 

চেটিযা কারবারে উত্পাদন কম হয় ও দাম বাড়ে। 

জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে অচল, যৌথমূলধনী কারবারের সার্থকতাও 
সেখানে অগ্রাহথ | এই ধরণের কারবারে অংশীদারগণ মালিক। পরিচালক- 
মণ্ডলী নামে চালক । অধিকাংশক্ষেত্রে পরিচালনার আসল ভার থাকে বেতন- 

ভোগী কর্মচারীর উপর | কর্মচারী উচ্চপদস্থ হইতে পারে, 
তাহার বেতন পাঁচ অঙ্কের হইতে পারে-_তবুও সে 

কর্মচারী, মালিক নয়। কর্মচারী বেতন পাইলেই সন্তুষ্ট । 

বেতন পাইবার জন্ত যতটুকু না করিলেই নয়, সে ততটুকুই করিবে । নৃতন কিছু 
করার আগ্রহ ও সাহস তাহার না থাকাই স্বাভাবিক । অধস্তন কর্মচারীদের কাজের 

হিসাব কডায়ক্রাস্তিতে বুঝিয়! লইবার চেষ্টা সে করিবে না। মালিকের ব্যক্তিগত 

পরিচালনার প্রয়োজন যেখানে বেশী, বৃহদায়তন উৎপাদন ও যৌথমূলধনী কারবারও 
সেই লব ব্যবসার উপযোগী নয় । 

প্রসভৃত মূলধনের প্রয়োজন হইলে তবেই যৌথ সংগঠনের আশ্রয় লইতে হয়। 
স্বাভাবিকভাবেই অবংশীদারগণের সংখ্যা হয় অগুণতি। অংশীদাররা বিক্ষিগ্ুভাবে 

দূরবর্তী জারগায় থাকে । কেহ কাহাকেও জানে না। যাদের হাতে অল্পসংখ্যক 
(৩) শেয়ার, তার পরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। 

অংশীদারগণের উদা সীনত। ষাদের শেয়ার বেশী ও যার! ভগ্যোগী, তার1 অন্যান্য 

সিনা রি যাতিরি অংশীদারগণের নিকট হইতে প্রতিনিধিপত্র (0:০৮ ) 
যোগাড করে । বড় বড় কোম্পানীর সাধারণ সভায় ২০।২৫ অন অংশীদার উপস্থিত 

থাকে কিনা সন্দেহ । এই শর্ধাসীন্তের সুযোগে মুষ্টিমেয় অংশীদার পরিচালনার ক্ষমতা 

কুক্ষিগত করে। ইহার। নান। অসছুপায়ে নিজেদের স্বার্থে অংশীদারদের ক্ষতি সাধন 

করে। যেমন ৫১০০০ টাকার জমির দ্বাম ১০,০০০ টাকা ধরিয় সেই পরিমাণ শেয়ার 

জমির মালিককে বিলি করে । জমির মালিক পরিচালকবর্গের* পেটোয়া৷ লোক । 

তাহার লাভ হইল । কিন্তু অন্য অংশীদারদের লোকসান হইল । 

শেয়ারের হস্তাস্তরযোগ্যতার জন্যও সময়ে সময়ে অহ্থবিধ! হয় । শেয়ার বাস্তব 

মুলধনের প্রতীক মাত্র । শেয়ারের বাজার দর উঠ! নামা করে । অনেকে রাতারাতি, 

(১) 

একচেটিয়া! কারবার 

রঃ (২) 
- শরিচালনায় শৈথিল্য 
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ধনী হইবার আশায় শেয়ার কেনাবেচা করে। ইহাতে সঞ্চয়ের মোটা অংশ 

আটকাইয়। থাকে । বাম্তব মূলধন বৃদ্ধির কোনও সহায়তা হয় না। নুতন শেয়ার 

ক্রয় করিলেও অনেক সময় মূলধন গঠনে সাহায্য হয় না। 
শেয়ার রা কুফল বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশে জনসাধারণের অজ্ঞতার 

স্বযোগ নিয়া সথুযোগলন্ধানী লোক ভূয়া শেয়ার বিক্রয় 

করে। (পোড়৷ গরু সিছুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়) জনসাধারণের বিশ্বাস নষ্ট হ্য়। 

সঞ্চম বিনিয়োগে কু জাগে । শেয়ারের দাম লভ্যাংশ (91%19679 ) বিতরণের 

উপর নির্ভর করে । পরিচালকবর্গ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যতটা ওয়াকিবহাল 

সাধারণ লোক সেরূপ নয়। কোম্পানীর আধিক অবস্থা হয়ত শোচনীয় । সত্যকার 
অবস্থা অংশীদারগণ জানে না। পরিচালকবর্গ অধিক হারে লভ্যাংশ বিতরণ 

করিল । শেয়ারের বাজার দর চডিল। পরিচালকবর্গ নিজেদের শেয়ার চড়া দামে 

বিক্রয় করিল। তারপর সত্যকার অবস্থা জানাজানির পর শেক্ষারের বাজার দর 

কমিয়া গেল । তখন যাহার1 বেশী দ্বামে বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারাই আবার কম 

দামে সেই শেয়ারই কিনিম্বা! লইল । | 

যৌথ মূলধনী কারবারে মধুর সঙ্গে ছল আছে। তবে ব্যবসায় সংগঠন যেরূপই 
হোক, বৃহায়তন উত্পাদন করিতে গেলে, এই অস্ুবিধাগুলির বেশীর ভাগ থাকিয়াই 

যাইবে । যৌথমূলধনী সংগঠনকে সেজন্য দায়ী করা চলে নাঁ। বৃহদায়তন উৎপাদনের 
সুবিধা অত্যন্ত বেশী । সেজন্ত বৃহদায়তন উৎপাদন বাদ দিবার কথ। কল্পনাও কর 

যায় না। আর ঠিক একই কারণে যৌথমূলধনী কারবারও ব্যবসায় জগতে শিকড় 
গাড়িয়া বসিয়াছে। 

6৪) অমবায় (০০-০০০:৪০০০ ) £ শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র ব্যবহার স্থরু 

হুইল । শ্রমবিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহারের স্থবিধা লইবার জন্য বুহদায়তন উৎপাদনের 

প্রয়োজন হইল । বৃহদায়তন উৎপাদনের স্থবিধা অনেক । সেজন্য বুহদায়তন উৎপাদন 

প্রসার লাভ করিতে লাগিল। সাধারণ লোকের মালিক বা সংগঠক হইবার আশা। 

থাকিল না। ভাড়াটিয় শ্রমিক শ্রেণীর উত্তব হইল । ব্যবসার 

একমাত্র উদ্দেন্ত হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা । 

ক্রেতার বা! শ্রমিকের স্বার্থ উপেক্ষিত হইল । একচেটিয়া কারবারের আবির্ভাব হইল। 

আধিক অপাম্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল । ধনীদের ক্রয় ক্ষমতা অধিক। মুনাফা 
পাইবার জন্য ধনীদের চাহিদা মাফিক দ্রব্য উত্পাদন হইতে লাগিল। এই অবস্থার 

প্রতিরোধ করিবার জন্য সমবায় আন্দোলনের ত্ষ্টি হইল । সমবায়কে শুধু ব্যবসায়ের 
সংগঠন হিসাবে দেখিলে ভূল হইবে। সমবায়ের উদ্দেশ্তট ছিল আরও ব্যাপক । 

সমবার়ের ব্যাপক উদ্দেহয 
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গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব_ ইহাই ছিল সমবায় আন্দোলনের 
মহত্তর উদ্দেশ্য | 

ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে সমবায়ের কতকগুলি টবশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । দরিপ্ 
ব্যক্তির আধিক সামর্থ্য কম। ধনী যে সুযোগ লাভ করিতে পারে, দরিক্রের পক্ষে 

তাহা একক চেষ্তায় পাঞযী পস্ভব নয় । একক চেষ্টায় 

রি ভার যাহা অসম্ভব সমবেত চেষ্টার তাহ। সম্ভব হইতে পারে । 

সমবায় লিশ্তহীনের সংগঠন | যাতার পুঁভি আছে, সে 

ব্যক্তিগত মালিক।ন1, অংশীদারী বাঁ সৌথমুলধনী কার্বাপে লী করিতে পারে । বেশ 
কিছু মূলধন না থাকিলে ব্যক্তিগত মাঁলিক।না বা 

(২) ঞ কথ রি নী টি ও ভরা িরিলো লীন অংশীদ|রী কারবার কলা যায় শী যৌথমুলধনী 

ক্ষমতার অধিকারী । কাববারেত শ্ুযোগ-্বিধা পাইতে গেলে বেশ কিছু 

শেয়ারের মালিক হওয়। দরকার | এই প্রতিষ্ঠান গুলি পুঁজিভীন ব্যক্তির পঙ্গে' নে 

নয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে প্ঁজিপন্ডিবা মূলপনের ভিত্তিতে মিলিত ব্যক্তি 

হিপাবে মিলন সমবায় সংগঠনের ভিত্তি । সেজন্যা এখানে 

প্রচ্ছিক ই মাথাপিছু ভোটের ব্যবস্থা । যৌথমূলধনী কারবারে 

শেয়ারপিছু ভাটের ব্যবস্থা । সমবাধের সদল্য ভওয়। 

ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । যখন খুসী সদস্তপদে ইস্তফা বেথা যায়। 

প্রতোকে অনা সকলের ম্বথ নিজের স্বার্থের সমান করিয়া 

সভ্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি দেখিবে । তাহা না হহলে সমবার সফল হইতে পাবে না। 

সাধন ইহার উদ্দেশ জবরধস্তি করিয়া এই মনোভাব হুষ্টটি করা ব। পা রাখা 

যায় নাঁ। সমবায় সংগঠনের কোন আঘথিক উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে । এই আধিক 

উদ্দেশ্য অনেক রকম হইতে পারে_ যেমন ধণদান, বিক্রয় ব্যবস্থা, খুচরা বণ্টন 

ব্যবস্থা ইত্যাদি । সমবায় সমিতির সম্যদের আঘধিক স্বার্থ বাদে অন্য স্বার্থও 

আছে । সমিতির সাফল্যের জন্য এই সব ব্যাপার সম্পিতর এক্িয়ারে বাহিরে 

রাখা দরকার ! 

সংক্ষেপে বল যায়-কোন আঘথিক উদ্দেশ সাধন করিবার জন্ত সাম্যের ভিন্ভিতে 

স্বেচ্ছায় সহযোগিতাকে স্মবায় বলা তয়। সমবারের 

টি 9 ভিত্তিতে চালিত প্রতিষ্টানবে সমবায় সমিতি বলে । 

্ জঅমবায়ের দ্োষণ্ড৭ (4১০৪1018555 90017152805 218.555 06 0০০- 

96519861070) ) 2 ব্যবসায় পরিচালনার ব্যাপারেও শ্রমবিভাগের নীতি অন্স্থত হয় । 

সংগঠনের কাজ একটি বিশেষ পেশ! হইয়। দাড়ায় । সংগঠনের সঙ্গে শ্রমিকের কোনও 

১ 
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সম্বন্ধ থাকে না। সমবায় সমিতির সদন্যদের ব্যবপায় পরিচালনার সঙ্গে সংযোগ বজায় 
খাকে। যে সমস্ত ব্যবসায় সংগঠন মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যেমন যৌথ- 

মূলধনী কারবার, সেখানে মূলধনের মালিক ও ক্রেতার 
মধ্যে স্বার্থের সঙ্ঘাত হয়। সমবায়ে ক্রেতারাই মালিক 

হিসাবে লাভ পায় । সংঘর্ষের কোনও স্থান এখানে 

নাই । সমবাধ সংগঠনে সদশ্যর1 প্রত্যেকে সকলের জন্য কাজ করে। ভোটের 

ব্যাপারে সকলেই সমান | ফলে গণতান্ত্রিক চেতনা উদ্ভুদ্ধ হয় ( 
এ সমস্ত কিন্ত তত্বের কধা। ভারতে সমবায় আন্দোলনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে 

অন্কনন্ধান করিবার জন্য মিঃ নিকলসনকে নিযুক্ত করা হয় । সমবায় সফল করিতে 

হইলে রাইফিজিনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, এই 

ছিল নিকলসনের বক্তব্য । রাইফিজিন ছিলেন জার্মানীর 

একজন সমাজ সংস্কারক । তাহার প্রেরণাকেই জার্মানীতে 

গ্রাম্য সমবায় আন্দোলন গড়িয়] উঠে। রাইফিজিনের মত আদর্শবাদী পুরুষ না হইলে 
সমবায় সফল হইতে পারে না। প্রত্যেকে সকলে জন্য কাজ করিবে এবং সকলে 

প্রত্যেকের জন্য কাজ করিবে--ইহ1 না হইলে সমবায় সফল হইতে পারে না। এই 
ধরণের আদর্শ না থাকলে সমবায় মুখোস মাত্র হইয়া থাকিবে । 

কাধক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে সমবায় সংগঠন খণদান ও ভোগপণ্য সরবরাহ বাদে 

উত্পাদনের অন্ত কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই । 

সম্থীর্ণ অর্থে উত্পাদনের বেলাপিমবায নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে । খপ 

দাতা সমবায় সমিতিও উচ্চ-হারে; ক্র্দ না লইলে সফল হইতে পারিত না। সমিতির 

সদস্তদের দেনাশোধে গাফিলতির জন্য চভা সুদ গ্রহণ না করিয়া! উপাষ নাই । 

ভোগ্যপণ্য সরবরাহের বেলামপ দেখা যায় যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন কারণে যখন ভোগ্য- 

পণ্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়, তখন অনেক সমিতি গ্জাইয়া উঠে । স্বাভাবিক 

অসস্থ। ফিরিয়া আসিলে আবার উৎসাহে ভাটা পড়ে । অন্যান্ত ব্যবসায় সংগঠনের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমবায় সমিতি পিছনে সব্িয়া আসে । সমবায় সমিতির 

সদশ্তরা! সাংগঠনিক প্রতিভার ' কোন পরিচয় দিতে পান্সে নাই। সকলে সমান 

হওয়ার বিপদ আছে। বতমান যুগের বৃহদা্তন কারবার পরিচালনার সঙ্গে যুদ্ধ 

পরিচালনার তুলনা কর যাকস। শৃঙ্খলার প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই খুব বেশী। 
সংগঠককে ব্যবসাম্ব দেশাপতি বলিলে কিছু ভুল বলা হয় না। দায়িত্ব ভাগ 

করিজে আর দায়িত্ব থাকে না। অনেক সন্াপীতে গাজন নষ্ট হয়। হে সমস্ত 

ব্যবসায়ে কুকি কম এবং লংগঠনের কাজ রুটিনে পরিণত কর! যায়, সেই সমস্ক 

মৃখত্র ও শ্রমের মধ্যে 
স্বার্থ সংঘাত দৃক হুয়। 

আঘর্ণনিষ্ঠা না থাকিলে 
সমবাদঘ্ব নফল হইতে পাবে না। 
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ব্যবসাফে সমবায় সফল হইতে পারে । এই ধরণের ব্যবসায় খুব বেশী। স্থতরাং 

ই্মবায় সম্বন্ধে বেশী আশা না করাই শ্রেয়। 

ভারতে সমবায় (00-০191861010. 1) [7018 ) £ অর্ধ শতাব্দীরও বেশী হইল 

ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু কর] হইয়াছে । দরিদ্র কষক, ক্ষুদ্ধ কারিগর ও স্বল্প 

বিত্বদের আথিক উন্নতির উদ্দেশ্টে ১৯০৪ সালে আইন করা হয়। এই আইনে খণ- 

দানের জন্য সমবায় সমিতি গঠনের সুবিধা দেওয়া! হয়। সমিতিগুলি গ্রাম্য ও পৌর 

এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। গ্রাম্য সমিতিগুলি 

রাইফিজিন সমিতির আদর্শে গঠন করিবার কথা হয়। 

ইহার বিশেষত্ব হইল 2--0১) কমপক্ষে ১০ জন সভ্য হইতে হইবে, (২) শেয়ার 

বিক্রয় নিষিদ্ব_সকল সদন্তের যৌথ দায়িত্বে ধার করিয়া খণ দিবার তহবিল স্থটি করা 

'তিটুবে, (৩) সদন্তদের দায়িত্ব অসীম, (৪) সদশ্যদের বাসস্থান কাছাকাছি হইতে 

দতঠবে, (৫) বেতনভূক কর্মচারী ( সম্পাদক-কোবাধ্যক্ষ বাদে ) থাকিবে না, (৬) 

কেবলমাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশ্টে খণ দেওয়া হইবে, (৭) জভ্যাংশ বিতরণ নিষিদ্ধ 

ইত্যাদি । পৌর সমিতিগুলির আদর্শ “ম্থলজভেলিৎস্* সমিতি । ইহার বৈশিষ্ট্য ₹_ 

(১) বেতনভৃক কর্ণচারী থাকে, (২) লভ্যাংশ বিতরণ হয়, (৩) সীমাবদ্ধ দায়িত্ব, 

(৪) বিস্তুত এলাকার লোক সদশ্য হইতে পারে ইত্যাদি । 

১৯১২ সালের আইনে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি স্থাপনের ও খণদান ছাড়া অন্ত 

জাতীয় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা কর। হয়। এই আইনে সমিতিগুলিকে-_-সসীম ও 

অসীম দাযিত্বের ভিত্তিতে ভাগ কর] হয়। ১৯০৪ সালের আইনের ক্রটিগুলি এইভাবে 

দুর হয়। ১৯১৯ সালে প্রাদেশিক সরকারের হাতে সমবায় ন্যস্ত হয়। ইহার পর সমবায় 
সমিতির সংখ] খুব দ্রুত বাডিয়! চলে । খণদান ছাড়াও 

বীজ ক্রয়, ভোগপণ্য সরবরাহ, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন 

ক্ষেত্রে সমবায় ছড়াইয়া পড়ে । ১৯২৯ সালে জগঘ্যাপী মন্দা দেখা দেয় । অনেক 

সমিতি নষ্ট হইয়া! যায় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমস্ত জিনিষ অগ্রিমূল্য হইয়1 পডে। 
ভোগপণ্য সরবরাহের জন্য সমিতিগুলি আবার ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতে স্রু 

করে। কৃষি পণ্যের দাম বাড়ায়, চাষীর আয় বাড়ে । চাষী সমিতির খণ পরিশোধ 

করিতে সমর্থ হয় । সমিতিগুলির অবস্থা ফিরিয়া যায়। ইহার পর পরিকল্পনার 

আমল । 

সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে প্রথমেই খণদান সমিতির নাম করিতে হয়। গ্রামে 

কৃষক্ধের মধ্যে এবং শহরে ক্ষুত্র কারিগর ও মধ্যবিতদের মধ্যে খধণধান সমিতি আছে। 

বড বড় কোম্পানীর কর্মচাব্রী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সমবায় খণদান সমিতি 

১৯*৪এবর আইন 

১৯১২এব আইন ও তারপর 



১২০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভোগ্যপণ্য স্রবরাহের জন্যও অনেক সমিতি 

স্থাপিত হয়েছে । কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে জোলাদের মধ্যে সমবায় সমিতি যথেষ্ট 

প্রসার লাভ করিয়াছে । কর্মকার, কুস্তকার, চর্মকারদের 

মধ্যেও সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । দুধ যোগান 

দিবার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি পশ্চিম বাংলা ও বোম্বাইতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অঞ্জন 

করিয়াছে । বোম্বাই ও মান্দ্াজে গৃহ নিগ্নাণ সমিতি কিছু সংখ্যক আছে । ভারতে 

বর্তমানে বহু-উদ্দেশ্তসাধন-সমিতি স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হইতেছে । নামে বনু- 

উদ্দেশ্য হইলেও কাজে ইহাদের কর্মক্ষেত্র খানে সীমাবদ্ধ আছে । যেসকল সমিতি 

সত্য সত্য বহু উদ্দেশ সাধন করিতে গিয়াছে, তাহার! প্রায়ই স্থবিধা করিতে 

পারে নাই 7 

ভারতে সমবায় সংগঠনের গুরুত্ব 011751১01681706 01 0০০-019518010] 118 

[0019 ): ভারত দবিদ্রদ্রেশ। ধনীর সংখ্য। এখানে মুষ্টিমেয় | চাকুরীজীবি মধ্য- 

বিভ্বের পক্ষে সমবায়ের প্রয়োজন নিশ্চয়হ আছে । আয় এত কম যে প্রায়ই খণ 

করিতে হয়। অফিস আদালতে “অধমর্ণের"র 'প্রতীক্ষারত কাবুলিওয়ালাকে আমরা 
সকলেই দেখিয়াছি । এই শ্রেণীর মধ্যে খণদান সমিতি বেশ কিছুট1 সাফল্যও অজন 

করিয়াছে । ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্যও এই শ্রেণী সমবায়ের সাহায্য লইতে পারে । 

আমাদের দেশে এখন বিক্রেতার বাজার | দাম চাহিলেই হইল | জিনিষ চোরাবাভারে 

পাচার করিয়া! অধিক মূল্যে বিক্রয় কর। নিয়ম হইর়। ঈ্াড়াইয়াছে। এই অবস্থায় 
সমবায় সমিতি মারফত সরবরাহের চেষ্টা করিলে ন্যাষ্য মুল্যে পণ্য দ্রব্য পাইবার 

আশা থাকে । সরকার লাইসেন্স ও কোট] সমিতির নামে 

বিলি করিয়! সমিতিগ্ুলিকে উৎসাহিত করিতে পারেন । 

কলিকাতা ও বোন্বাই-এর ন্যায় বড় বড সহরে ঘর ভাভা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বেতনের তুলনায় ভাডা বাবদ ব্যয় অত্যন্ত বেশী। ভাড়া বাড়ী পাওয়াও দুক্ষর | 

গৃহনির্গাণের ব্যাপারেও সমবায়ের সাহায্য লওয়া যায়। 
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ₹ঘছুরদশী আমরা সকলেই জানি । বৃহৎ শিল্পের সন্গ 

প্রতিযোগিতায় ইহারা! কোণঠাসা হইধ1! পডিয়ছে । কাচামাল কিনিবার সামর্থ্য 

ইশ্ভাদদের কম। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কোনও সুব্যবস্থা 

নাই। সমবায়ের সাহায্যে ইহাদের সঙ্জীবিত করিবার 

চেষ্টা সফল হইতে পারে । মুচি, কামার, ছুতার, জোলা সকলেরই অল্পহ্থদে খণের 

প্রয়োজন আছে। মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সমবায় সমিতির 
প্রয়োজনীয়তা আছে । কাচামাল ও যন্ত্রপাতি অনেকেই এককভাবে কিনিতে পারে 

বিভিন্ন জাতীয় সামতি 

ভোগ্যপণ্য সরবরাহ 

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প 
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শাঁ। এখানেও সমবায় সাহায্য করিতে পারে । সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় 

ব্যবস্থা করিলে হ্যায্য মূল্য পাইবার আশ] থাকে । পরিবহনের ক্ষেত্রেও সমবায় নীতি 
প্রয়োগ করিবার স্কুযোগ আছে। 

ভারতে জনসংখ্যার শতকরা প্রা ৭* ভাগ কৃষিতে নিধুক্ত। ইহাদের 
অধিকাংশই সামান্য জমির মালিক এবং অত্যন্ত সরিদ্র। কুধিকাধের প্রতিটি ব্যাপারে 

সমবায় নীতি প্রযোজ্য । অনেক কারণে কৃষকের খণের 

প্রয়োজন হয়| মহাজনদের স্তিদের হান অত্যন্ত বেশী । 

সমবায় খণদান সমিতি কষককে খণ দিবাব ভার লইতে পারে। বীজ, সার ও 

যন্ত্রপাতি কিনিবার ব্যাপারেও সমবায় সাহায্য কপিতে পারে । ছোট খাট সেচ- 

ব্যবস্থা ও জমির সংহতি সাধন করিবার জন্যও সমবায় সমিতি গগন করিবার 

প্রয়োজনীয়তা আছে । ভারতে বৃহৎ বহরের চাষ স্যবস্থা নাই । কারণ জমি ক্ষুদ্র 

দ্র খণ্ডে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত । জোর করিয়। একত্র কর। আমাদের সংস্কার বিরোধী | 

ব্যক্তিগত মালিকানার লোপ করুষক চায় না। একমাত্র সমবায় চাষ এই সমস্তার 

সমাধান করিতে পারে | সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না। বৃহদায়তন উত্পাদনের 
হ্ুবিধ' পাওয় যাইবে অথচ ব:ক্কিগত মালিকানা অক্ষুন্ন থাকিবে । 

ভারতে পরিকল্লিত অর্থব্যবস্থার সাহায্যে আধিক উন্নতির চেনা চলিতেছে। 

আমাদের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন | একনায়কতন্ত্রে এই পরিবর্তন 

ক্রোর করিয়া কর। যাইতে পারে । গণতান্ত্রিক উপায়ে এই পরিবর্তন আনিতে হইলে 

সমবায়ের সাহায্য লইতেই হইবে । 

ভারতে সমবানের ত্রুটি ও সাফল্য (21195521090. 4৯০1)16210761005 ০0: 

0০-0196190101 11 [17019 ) 2 সমবায়ের তিনটি উদ্দেশ্ট- উন্নততর কৃষিকাধ, উন্নত- 

তর ব্যবস। ও উন্নততর জীবনযাত্রী (9০65 8112)106, 0950651 10591555910 

7056661: 1151175) | ইভার কোনটি কারে পরিণত হয় নাই । মোট কৃষি খণের শতক! 

মোটে তিন ভাগ সমবায় সমিত্তির মারফত পাওয়। যায়। 
ভারতে সমবায় আন্দোলনের ্হ 
কটি স্বজন পোষণের চেষ্টা খুব বেশী। অনেক ক্ষেত্রে 

অন্থৎপাদ্দনশীল কাজে খণ দেওয়। হয়। খণ পরিশোধ 

যথাসময়ে হইয়া উঠে না। পুরাতন খণ গোপন রাখিয্সা অনেকে নৃতন খণ লয় । 

গ্রভাবশালী সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে খণ পাওয়া যায় না। সমিতিগুলির 

নিজস্ব মূলধন কম। চলতি মূলধনের মোটা অংশ বাহির হইতে ধার করিতে ভয়। 
স্থতরাং সুদের হার খুব কম নয়। ভারতে সমবায় আন্দোলন এখনও সরকারের 

হাতে ধরা । মহাজনদের বিরোধিতাও সাফল্যের অন্তরায় । সব চেয়ে বড় বাধ! 

কৃষি 
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হইল সমবায় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভাব । সমবায়কে আমর ফাক বুলি মনে 
করি। নিজের স্বার্থ সাধনের জন্তই আমরা স্থবিধামত সমিতিতে যোগ দেই। 

আবার স্বার্থের জন্য ছাড়িতেও দ্বিধ1! করি না । সমবায়ে বিশ্বাস না থাকিলে সমবার 

সার্থক হইতে পারে ন।। 

সমবায় আন্দোলন একেবারে বিফল হইয়াছে বল যায় না । মহাজনের স্থদের 

হার অপেক্ষা সমিতি কম সুদ নেয়। সমিতি থাকার ফলে মহাজন সুদদের হার 

কমাইতে বাধ্য হইয়াছে । চাষীদের মধ্যে সঞ্চয়, 

মিতব্যযক়িতা ও বিনিয়োগের অভ্যাস কিছুটা] গড়িয়া! 

উঠিয়াছে। অন্তান্ত সমিতির সাফল্য আরও বেশী। কেবলমাত্র আথিক উন্রতি 

সমবায়ের লক্ষ্য নয়। সামাজিক ও নতিক ব্যাপারে সমবায় আন্দোলনের ফলে বেশ 

কিছুটা স্থফস দেখ। দিয়াছে । মামল। মোকদ্দমা, জুয়াখেলা কিছুটা কমিয়াছে। সহরের 

ধনী ও সমাজকর্মীদের মধ্যে গ্রামের সমস্তা সম্বন্ধে জানিবার উৎসাহ দেখা দিয়াছে । 

সমবায় ও জাতীয় পরিকল্পনা (0০-07919.001. ৪150 900109] 72121.- 

15108 ) 5 ভারতে সমবায় আন্দোলন সীমাবদ্ধ সাফল্য অর্জন করিয়াছে । এই 
আন্দোলনের ব্যর্থতা সহজেই বুঝ যায় । কিন্তু ভারতে এই আন্দোলনকে ব্যর্থ হইতে 

দেওয়া! চলিবে না। ইহাকে সফল করিতেই হইবে । নয়ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ- 
তান্ত্রিক ধাচে দেশকে গড়িয়া তুলিবার আশা নাই । সেজন্ত পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন! 
গুলিতে সমবায়কে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। 

ভারত গ্রামপ্রধান দেশ। সমবায়ের সাহায্যে গ্রামের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি সাধন 

করিতে হইবে । সেইজন্ত ঠিক হইরাছে শেষ পর্যস্ত প্রতি গ্রামে একটি করিয়া সমবায় 

সমিতি স্থাপন করিতে হইবে । বিভিন্র উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য আলাদা আলাদ। সমিতি 

স্থাপন করা হইবে নী। একই সমিতি খণদান, বিক্রয়ব্যবস্থা, ইত্যাদির ভার লইবে। 

এগুলি নানাভাবে গ্রামবাসীর সেবা করিবে । পসেজন্ত ইহাদের নামকরণ হইয়াছে 

সেবা সমবায় সমিতি (9০1%1০০ 0০-019612,01%55 )। খণ আদায়ের স্ববিধার জন্ত 

খণদানের পঙ্গে বিক্রয় ব্যবস্থ। যুক্ত রাখার দরকার আছে। কৃষি ও ক্ষুত্র শিল্প সমবায়ের 

ভিত্তিতে সংগঠিত হইবে ।' সমবায় কিছুট1 প্রসার লাভ করিলে সমবায়িক চাষের 
(0০9-099:901৮6 9:01178 ) প্রবর্তন করা হইবে । বড বড সযিতিগুলির কিছু 

শেয়ার প্রাদেশিক সরকার কিনিবে | কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজাভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে 

প্রাদেশিক সরকারকে সাহায্য করিবে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য বাদে আরও ৪৭ কোটি টাকা সমবায়ের খাতে দ্বিতীয় 

পরিকল্পনায় বরাদা কর হইয়াছে । ৬৭,০০০ সেবা সমবায় সমিতি স্থাপন করিবার 

আনল্োলনের সাফল্য 
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কথা হইয়াছে। স্বল্প মেয়াদী খণদানের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা হইতে বাভাইয়। 

১৫০ কোটি টাকা কর হইবে । প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 

পোষকতায় সমবায় আন্দোলনের এক নৃতন অধ্যায়ের স্ুচন। হইয়াছে । 

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (596 14509 691006756 ) 2 আধুনিকতম ফ্যাসান সমাজ- 

তন্ত্রবাদ। রাম্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ এখন যথেষ্ট মনে করা হয় না। রাস্ত্রীয মালিকান। ও পরি- 

চালনার সমর্থন দিন দিন বাডিয়1 চলিষাছে । ব্যক্তিগত উদ্যোগের দোষক্রটির জুল্লাই 

বাষ্্ীযকরণের আন্দোলন দানা বীধিয়! উঠিয়াছে। বে-সরকারী উদ্যোক্তার লক্ষ্য 
হইল সবাধিক মুনাফা অর্জন করা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী মনে 

কর। হয় । অনেকদিন হইতে রাষ্ট্রের হাতে এই ভার ন্যস্ত কর? হইয়াছে । ব্যক্ষির 

জীবন ্ল্সস্থায়ী। ব্যক্তির দূরদৃষ্টি নাই। জলসেচ বা রেলপথ নির্মাণে লাষ্ভ হয় 

«নেক দিন পরে । ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা এতদিন সবুর করিতে চায় না1। সমাজ-জীবন 

রর চিরস্থায়ী, রাষ্ট্র সেজন্য এই সব কান্ত করিতে অগ্রসর 
4558554 হইবার ভরসা পায়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার লোকসান 

দির কাজ করিতে পারে না। অথচ তাহার কাজের জন্য হয়ত অন্তান্থদের লাভ 

হইয়াছে । বে-সরকারী উদ্যোক্তাকে এ কথ জানাইলে কোন সাস্বনা সে পাইবে না। 

রাষ্ট্র সমাজের লাভের কথা ভাবিয়৷ কাজ করে। সেইজন্য মূল শিল্প গঠনে রাষ্ট্র 

অগ্রসর হইতে পারে । এই শিল্পে যদি লোকসান হয়, বে-সরকারী উদ্যোক্তা! পশ্চাৎপদ 

হইবে, এই শিল্পের জন্য অন্যান্য শিল্প যতই উপকৃত হোক না কেন। এই সমস্ধ 
কারণে প্রায় দেশেই ভাক-তার, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলপথ প্রভৃতি অনেক 

দিন হইতে রাষ্ট্রীয় মাপিকানায় রাষ্ট্রের তত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে । অনুন্নত্ত 

দেশগুলিতে আঘিক উন্নয়নের প্রাথমিক বাধাগুলি দূর কর! দরকার । বে-সরকারী 

উদ্যোগে এই বাধা দূর হইবার সম্ভ।বন। খুব কম। কারণ, মূলর্ধন ও উপযুক্ত সংগঠনের 
অভাব। এই সব দেশে উন্নয়নের ব্যাপারে গতিবেগ সঞ্চারিত করিবার জন্য রাষ্ট্র 

নিজেই কলকারখানা স্থাপন কর ক্রু করিষাছে। ভারতে রাষ্ু অনেক কল- 

কারখানার মালিক ও পরিচালক । উদাহবণম্থরূপ সিক্বীর সার তয়ারীর কারখানা, 

বাঙ্গালোরের বিমান নির্গাণের কারখান1, চিন্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন প্রস্তত্তের 

কারখান।? ও দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা ও ভিলাইএর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার উল্লেখ 

করণ যায়। 

রাস্ত্ীয় উদ্যোগের পরিধি ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে । অদূরভবিষ্ততে রাষ্ট 
নিরঙ্কুশ একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হইবে । ইহার সম্ভাব্য ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ 

হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে । বাদ্্রীয় পরিচালনা হইলেই সমস্ত সমস্তার সমাধান 
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হইয়া ষাইবে নাঁ। বে-সরকারী উদ্যোগের লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন কর] 
মুনাফার জন্য অনেক অনিষ্টকর সামগ্রীর উৎপাদন হয়। মুনাফার জন্য সময় সময় 

মিথ্য। প্রচারকার্ষের অপব্যয় হয়। রাষ্ট্রের হাতে এক- 

চেটিয়! অধিকার আনসিলে, গ্রচারকার্ধের আর প্রয়োজন 

হইবে না। কিন্তু ক্রেতার স্বার্থে দ্রব্য উৎপাদন হইবে এরূপ 
নিশ্চয়তা থাকিবে নী। ক্রেতার আর অন্ত সুত্রে অভাব পূরণের রাস্তা থাকিবে 

না। রাষ্ধ যাহা যোগান দিবে, তাহাই চোখ বুজি গ্রহণ করিতে হইবে। 
কলিকাতার রাষ্্রায় পরিবহণ ইহার গ্রকৃষ্ট উদাহরণ। রা অনিষ্টকর সামগ্রীর 

উত্পাদন বন্ধ করিতে পারে। ইষ্ট কি অনিষ্ঠ হইবে_তাহার বিচার কে করিবে? 

ক্রেতা না সরকারী কমচারী ; বে-পরকারী উদ্যোগে মুনাফার অনগ্রসর কলাকৌশল 
উচ্ছেদ করা হয় না। রাষ্ট্র খুনাফার ভিত্তিতে কাজ করে না। স্থতরাং উন্নতধরণের 

কলাকৌশল চালু করার আপত্তি হইবে না। লাভ লোকসানের হিসাব না থাকিলে 

কিন্তু বিপদ আছে। সরকারী ব্যাপারে "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন”। 

ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা সরকারী ব্যয়ে নিজেদের খেয়ালখুসী চরিতার্থ কর] সুরু করে । 

তঘলকশাহীর স্থষ্টি হয়। আবার অনেক সময় নেহা, রুটিন মাফিক কাজ হয়। 
কেহ পরিবর্তনের ঝুঁকি লইতে চায় ন।। কেন না, লোকসান হইলে গর্দান 

পধস্ত বিপন্ন হইতে পারে (একনায়কতঙ্ত্রে), লাভ হইলে কোনও ব্যক্তিগত 

হবিধা নাই । 

যে সমস্ত কারবার শ্রষ্ুভাবে চলিতেছে, সেগুলি রাস্ীয়করণ করার কোনও 

যুক্তি নাই । আয় বৈষম্য কমাইতে হইলে কর-নীতির সাহাধ্যই যথেষ্ট । যে সমস্ত 

অভ না শিল্পে বা কারবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ চুভান্ত ব্যর্থতার 

উদ্ভোগের ব্বপক্ষে বিশেষ পরিচয় দিয়াছে, রাদ্রীর পরিচালনার সেইগুলিই উপযুক্ত 

বি বাকি ক্ষেত্র । অনন্ত দেশে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার স্বপক্ষে যুক্তি 
অনেক বেশী জোরালো । তবে এখানেও সাবধান হওর। ভাল। যোগ্য কর্মচারী 

ও কর্ণধারের অপ্রাচুরধ থাকিলে রাস্তায় উদ্যোগের ভ্রুত প্রসার বাঞ্ছনীয় নয়। তাহা 

হইলে স্বজন-প্রীতি, উৎকোচ গ্রহণ, ও অন্যান্ত ছুনীতি আত্মপ্রকাশ করিবে । লোকের 

আস্থ! নষ্ট হইবে । তবে এই সমস্ত দেশে বে-সরকারী উদ্যে।গের ক্রটি খুব বেশী 

প্রকট ও মারাত্মক । বিকল্প যে কোন ব্যবস্থা ইহার চেয়ে খারাপ হইতে পারে ন1। 

এই মনোভাবের ফলে রাস্ত্রীয় পরিচালনা ক্রমেই বাড়িয়। চলিবে। 

রাষ্ত্রীয় উদ্োগেব সম্ভাব্য ক্রটি 
সম্বন্ধে সচেতন থাক] দরকাব 



ব্যবসায় সংগঠন ১২৫ 

॥ আদর্শ প্রশ্মমালা ॥ 

রর 06 800 003 80520158598 500. 0187৮চো56756৪ 01 658 00106 6০০৫ 00100770175 ৪ ৮ 
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ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে যৌথ মূলধনী কারবাবেব সৃবিধা অস্কবিধা কিকি? [পৃষ্ঠা ১১৩-১১৬] 

2. 810০৮ 10 & 0০80 96০0 0০020109105 001888 108 08016851, 1 [09108,9 061,055 8768 

1718610900১ 1000 11001660 1191011165 1500 দ্যা? 601 ৪2298, 

যৌথমূলধনী কারধার কিত'বে মূলধন সংগ্রহ কবে? সীমাবদ্ধ দায় ও শেয়ারের হস্তাস্তব- 

যোগ্যতা থাকায় যৌণ মূলধনী কাববারেধ কি সুবিধা হয? [পৃষ্ঠা ৯১২, ১১৩ (১), ৯১৪ (৭)] 

9, 1) 15 0০9-০0০61070 20003017105 99 10085 10025 01 009-0061%0৪ ৪707611৭8 

10 [217. 

সমলাষ কাহাকে বলে? ভাবতে বিভিন্ন ধবণের সমবাধ সমিতির বণনা কর। 
[ পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭, ১১৯-১২০ ] 

৫৫ [98৪011099 6129 90০09 7৮007 11201002185706 ৩ 6189 0০-01007:8 6158 00061000110 10015. 

ভারতে সমবায় আন্দোলেনের স্বমিকা ও গুরুত্ব আলোচন। কর। [ পৃষ্ঠা ১১৯-১২১] 
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ভারতে কৃষির উন্নতি সাধনে সমবায় কি সাহাঁযা করিতে পাবে? [ পৃষ্টা ১২১ ] 

একাছিশ অধ্যায় 

রহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প 
(1.7155 2170 517081] ১০৪15 11807501129) 

শ্রমনিভাগ (01515107 0£ 1,891) 2 শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করিয়। আধুনিক 

অর্থব্যবস্থা গভিয়া উঠিয়াছে। সুদূর অতীতে মানুষ ছিল যাযাবর | তখনও আত্মরক্ষা 
৩ খাছ্য সংগ্রহের জগ সহযোগিতার প্রয়োজন হইয়াছিল | 

এই সহজ সহযোগিতায় শ্রমবিভাগের স্থান ছিল না। 

সকলে একই ধরণের কাজ করিত । স্থায়ী বনতির সঙ্গে দেখ। দিল পেশাগত শ্রমবিভাগ 1 

প্রবণতা (৪00168৭6০) অন্তসারে লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশা বাছিয়া লইল। কেহ হইল 

কুষক--শশ্য উৎপাদন হইল তাহার কাজ । কেহ হইল তাতী-_তাতে কাপড বুনিতে 

লাগিল। তৃতীয় একজন হয়ত কামারশালায় হাপর চালাইতে সুরু করিল। একজন 

একটি বিশেষ শিল্পে-_অর্থাৎ একটি বিশেষ দ্রব্য প্রথম হইতে শেষ পরযস্ত উৎপাদন 

করিতে নিজেকে নিয়োগ করিল । এইভাবে পেশাগত বা সরল শ্রমবিভাগ (53100016 

0115201) 0£ 19001) সুরু হইল । 

পেশাগত বা সরল শ্রমবিভাগ 



১২৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

স্বয়ংসম্পূর্ণ ( 3618-545০161)0 জীবনযাত্রায় বিনিময়ের প্রয়োজন নাই । প্রত্যেকে 

নিজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করে । অভাব মিটাইবার জন্ 

বিনিময়-সহযোগিতার প্রশ্ন এখানে উঠে না । শ্রমবিভাগের 

ফলে বিনিময়ের প্রয়োজন দেখ! যায়। বিনিময়ের অভাবে 

শ্রমবিভাগ অর্থহীন হইয়! পডে। ব্যক্তির দিক হইতে শ্রমবিভাগ মানে বিশেবীকরণ | 

কৃষক শুধু খাছ উৎপাদন করিবে । শ্াতী শুধু কাপড বুনিবে। মানুষের অভাব 
কিন্তু বহুবিধ । কুষকের কাপডের প্রয়োজন আছে । তাতীরও খান্যের প্রয়োজন 

আছে । কুষকে ও তাতীর মধ্যে বিনিময় হইলে কৃষকের পরিচ্ছদের অভাব থাকিতে 

না; উততীরও খাগছ্যের অভাব থাকিবে না। বিনিময় সম্ভব না হইলে কৃষককে উলগ্গ 

ও তাতীকে ক্ষুধার্ত হইয়া? থাকিতে হইবে । এ অবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না। 

শ্রমবিভাগ ত্যাগ করিয়া, লোকে আবার স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনে ফিরিয়া যাইবে । সাক্ষাৎ 
বিনিময়ের (9৪652) অন্থুবিধা অনেক । পরোক্ষ বা অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হইলে 

এই অন্থবিধাগুলি দুর হয়। বিনিময়ের পরিধি বিস্তৃত হয়। ফলে শ্রমবিভাগ আরও 
অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে। বাক্তির দিক হইতে শ্রমবিভাগ মানে বিশেষীকরণ । 

সমাজের দিক হইতে শ্রমবিভাগ সহযোগিতার নামান্তর মাত্র । 

সরল শ্রমবিভাগে একজন একটি সম্পূর্ণ দ্রব্য উত্পাদন করে। শ্রমবিভাগ কিন্ক 
এখানে শেষ তয় নাই । এখন একটি জ্রব্য উৎপাদনের কাজ অনেকগুলি ক্ষুদ্ধ সহজ 

প্রক্রিয়ায় (09618061092) ০: 70:9055$ ) বিভক্ত হইয়াছে । 

5 1 মুচি এক জোভ] জুতা পূরাপূরি নিজেই প্রস্তুত করে । 
চামডা ঠয়ার করা, চামডা মাপমত কাটা, সেলাই কর 

গোডালী লাগান সমস্ত কাজ সে একাই করে । বাটার কারখানার জুত1 ততরারীর 

কাজ শতাধিক ক্ষুদ্র প্রক্রিয়ার বিভক্ত । সম্পূর্ণ জুতা এখানে কেহ করে না। একজন 

একটি প্রক্রিয়াই বারংবার করিয়া যাইতেছে । কেহ শুধু সোল কাটিয়া যাইতেছে, 

কেহ সোলটি জুতার নীচে স্থাপন করিতেছে, তীয় একজন সোলটি লাগাইতেছে;__ 

এই রকম সকলেই ছোট ছোট এক একটি কাজ সমস্ত দিন ধরিয়া করিতেছে । এই 

ধরণের শ্রমবিভাগকে জটিল শ্রমবিভাগ €0010012য্ঘ ৫1519101701 19010 ) বল! 

হয়। এখানে একটি দ্রব্য প্রশ্থত করিতে শত শত লোকের সহযোগিতা দরকার হয় | 

একজনের কাজ যেখানে শেব, দ্বিতীয় জনের কাজ সেখানে হইতে স্থুর । একজনের 

কাজের গোলমাল হইলে, সকলের কাজ বানচাল হইয়া! যাইবে । স্থনিপুণ সংগঠক ন। 

থাকিলে এই ধরণের শ্রমবিভাগ চলিতে পাবে না। 

নিয়মিত পুনরাবৃত্তির ফলে এই সহজ প্রক্রিয়াগুলি নেহা অভ্যাসে পরিণত হয়। 

অআ্রমবিভাগ মানে বিনিময় 



বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প ১২৭ 

মানুষ তখন যঙ্ত্রেে মত কাজ করিয়া যায়। শেষ পরস্ত যন্ত্রে আবির্ভাব হয়। 

মানুষের কাজ হয় যন্ত্র পরিচালনা । একটি যন্ত্র একটি বিশেষ কাজ করে । তুলাধুনার 

যন্ত্র (581:01776 002.0131106) দিয়| সুতা কাটা (31011777115) 

004 0৬৮ যায় না। আবার স্থতা-কাট1 যন্ত্র দিয়া কাপড বুনা 
বাড়িয়াছে। যন্ত্রের ব্যবহারের (৬০৪,৮0£) যায় না। যঙ্ক্রের বিশেষীকরণের সঙ্গে সঙ্গে 

ডে 8 রও প্রসার যস্ত্রচালকেরও বিশেষীকরণ ঘটে । যাল্ত্রিক উৎপাদন চালু 
রাখিতে হইলে কিছু সংখ্যক লোককে যন্ত্র নির্মাণ ও যন্ত্র 

মেরামতের কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে । যগ্ত্র নির্নাণ করিতে হইলে তৌহ ও 

অন্যন্য মালমশল। দরকার । কিছু সংখ্যক লোককে আবার এই সমস্ত উপকরণ 

উত্পাদনের কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে । যন্ত্র ব্যবহারের ফলে এইভাবে শ্রমবিভাগ 

আরও প্রসার লাভ করে । ছয় নয়! পয়স। খরচ করিতে পারিলেই দোকানে এক 

কাপ চা কেনা যায়। সামান্য এক কাপ চায়ের জন্য কত লোকের সহযোগিতার 

প্রয়োজন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দোকানে যাহারা কাজ কবে, চা 

বাগানে যাহারা চা উৎপাদন করে, চা বাগান হইতে দোকানে পৌছাইতে যাহার" 

সাহায্য করে-__-সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন | যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী করা যঙ্জ 
চা বাগানে ব্যবহৃত হয় । এইযযস্ত্র হয়ত ডেনমার্কের জাহাজে এখানে আসিয়াছে । 

লরীতে ইরাকী পেট্রল ব্যবহার কর! হইয়াছে । এই সমস্ত দেশের বহু লোকের 

সহযোগিতাও প্রযোজন । যন্ত্র ও চালকশক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমবিভ্ভাগ ও 

সহযোগিতা স্থান ও কাল ছুইদিক হইতেই-_ ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে । 

একটি সামান্ত অভাব মিটাইতে আজ বহু দেশের বনু লোকের সহযোগিত। 

প্রয়োজন হয়। একক প্রচেষ্টায় সমস্ত অভাব পূরণ করিবার চেষ্ট। বৃথা! । শ্রমবিভাগ 
না থাকিলে রেলগাড়ী, ট্রামবাস, জাহাজ প্রভৃতি ব্যবহার 

কর] সম্ভব হইত না। অনেক জিনিষ এককভাবে উৎপাদন 

করা যাইত কিন্তু সেগুলিও গুণে নিকৃষ্ট ও পরিমাণে 

সামান্য ভইত | ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে দর্পণ বিলাস সামগ্রী ছিল। আজ ঘরে 

ঘরে দর্পণ দেখা যায়। শ্রমবিভাগের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে । অত্প্ধ অভাব 

সকলেরই আছে । কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন করিবার চেষ্ট। করিলে অভাবপুরণের 

ক্ষমতা এখন যতখানি আছে তাহাও থাকিবে না। শ্রমবিভাগের ফলে আমাদের 

উতৎপাদন-দক্ষতা ও অভাবপূরণের ক্ষমত1 অনেক বাভিয়া যায়। 

শ্রমবিভাগের স্রবিধা (42১০2059865 0£ 1015%15101 0£11:8005) একজন 

লোক সমান কাজে সমান দক্ষ হয় না। যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজ 

উৎপাদনে দক্ষতা ও অভাব 

পুরণের ক্ষমত। বাড়ে । 



১২৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

দ্রিলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের মঙ্গল | শ্রমবিভাগ না! থাকিলে একজনকে সকল কাজ 

করিতে ইত, দক্ষতার অপব্যয় হইত । স্থশ্্র শ্রমবিভাগ থাকার অন্ধ ও খপ্রকেও কাজে 

লাগান যার। প্রত্যেককে তার ক্ষমতান্তযায়ী কজ দেওয়1 সম্ভব হয় । মশ1 মারিতে 

কামান দাগার প্রয়োজন হয় না। 

জুতা সিলাই হইতে চণ্ডীপাঠ সমস্ত কাজ করিতে গেলে জুতা সিলাই ব1 চগ্ীপাঠ 

কোন কাজেই দক্ষতা অজন কর1 সম্ভব হইবে নী। ধরা যাক ছয়জন লোকের 

প্রত্যেকে ছয়টি কাজে সমান দক্ষ । সেক্ষেত্রেও শ্রমবিভাগ হুবিধাজনক । একজন 

একটি কাজ বরাবর করির। চলিলে অধিকতর দক্ষ হইয়! উঠিবে । ছয়টি কাজ করিতে 
গেলে কোন কাজেই অধিক দক্ষতা অঞ্জন করা সম্ভব হইবে ন1!। বিভিন্ন কাজের 

জন্া পুথক্ পুথক্ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন । চকোলেট প্রশ্তত করিতে হইলে চুলী জালাইয়। 

মণ্ড তৈয়ার করিতে হইবে । তারপর সাইজ করিয়া! কাটিতে হইবে । তারপর কাগজে 

রা রান মুডিবার পাল] । একজনকে সমস্ত কাজ করিতে হইলে 

কম হুর। অনর্থক সময় নষ্ট হয়। মগ্ড প্রস্তত হইলে চুলী নিবাইয়! 

পরিষ্ষার করিতে সময় নষ্ট হইবে । আবার কার্টিবার জন্য 

ছরিকাচি ইত্যাদি সাজাইতেও সময় লাগিবে। এইভাবে একটি কাজ শেষ করিয়। 

আরেকটি কাজ স্থরু করিতে অনেকটা সময় নষ্ট হইবে । শ্রমবিভাগ থাকিলে এক 

কাজ ছাডিয়] অন্য কাজ করার প্রশ্ন উঠে না। ফলে সময়ও নষ্ট হয় না। আবার 

ধর। যাক লোক ছয়টি, কাজও ছয়টি । যন্ত্রও ছয়টি লাগে । শ্রমবিভাগ থাকিলে ছয়টি 

যন্ব থাকিলেই চলিবে । নতুবা (প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া একুনে ছত্রিশটি যন্ত্র দরকার 

হইবে । ভত্রিশটি যন্ত্র গ্রস্ত করিতে যত সময় লাগিবে, ছয়টি যন্ত্র তৈয়ার করিতে 

সময় লাগিনে তাহার চেয়ে অনেক কম । একই সময়ে একই লোক একাধিক কাজ 

করিতে পারে না। যে কোন নিদিষ্ট মুহুর্তে মোট ছয়টি যন্ত্র ব্যবহৃত হইবে । বাকী 

ত্রিশটি যন্ত্র নিক্ষির হইয়া পড়িয়। থাকিবে । শ্রমবিভাগ খাকিলে সময় ও মূলধনের এই 

অপব্যয় হইত নাঁ। 

স্্ম শ্রমবিভাগে প্রক্রিযাগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও সরল হয়। ফলে যন্ত্রের ব্যবহার 

ত্বরান্বিত হয়। যন্ত্র চালনা অনেক সহজ | বালক ও 

স্ীলোক'ও যন্ত্র চালাইতে পারে । সমর্থ পুরুষকে অন্ত 

কঠিন কাজে নিয়োগ করার স্তযোগ হয় । যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উত্পাদন অনেকগুণ 
বাড়িয়া ষায়। 

শ্রমবিভাগ হইলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে । কম সময় নষ্ট হয়। দক্ষতা ও মূলধনের 
অপব্যয় ভয় না। ইহার ফলে আমাদের অভাব পূরণের ক্ষমতা বাড়িয়া! যায়। সমান 

যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ে 



বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প ১২৯ 

পরিশ্রমে অভাব পৃরণের সামগ্রী অধিক পরিমাণে উত্পাদন করিতে পারি । অথব! 
খাটুনি কমাইয়া অধিক পরিমাণে অবসর ঢোোগও করিতে পারি । 

শ্রমবিভাগের আন্গুবিধা (1015808100585০১ ০0:£ 70015150700 1[.819007) এ 

শ্রমবিভাগের অস্থবিধাও কিছু কিছু আছে। ব্যক্তির দিক হইতে শ্রমবিভাগ মাঁনে 

হাতার রর বিশেষীকরণ। একটি খাত্র কাজ একজন বাছিয়া লয় । 

হইবার ভয়। পুনরাবৃত্তির ফলে দক্ষতা বাডে। ব্যক্তি যে কাজে 

বিশেষজ্ঞ হইল সেই কাজের বাজার খারাপ হইতে পারে-_ 

সেই শিলে মন্দা দেখা দিতে পারে । অন্ত কাজ জান না থাকায় বেকার হইবার 
আশঙ্কা? থাকে । এই অস্তবিধ! বেশী বড করিয়া দেখা ঠিক হইবে না । 

উত্পাদনের দিক হইতেও শ্রমবিভাগের অস্থবিধা আছে । বিশ্ষৌকবূণের ফলে 

বিশেষ কাজে ব| প্রক্রিয়।র অসামান্য দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ভয় । কিন্তু ইহার 

কলাকোঁশলের দ্রুত পরিবর্তন ফলে নৃতন "অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা নষ্ট 

হইলে, বিশেষজ্ঞের বিশেষ হইয়া যায়। বিশেষজ্ঞ তাহার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বাহিরে 
প্রতিতা অকেজো হইয়া পড়ে। কাজ করিবার ক্ষমতা হারাইয়। ফেলে। নিত্য নৃতন 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শিল্প অগ্রসর হয়। আজ যে কলাকৌশল অভিনব, আগামী 

কাল তাহাই পুরাতন বলিয়া বাতিল হইয়া! যাইতেছে । দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্পজগতে 
চৌকষ কর্মীর প্রয়োজন আছে । বিশেষীকরণের ফলে প্রতিভার বনহুমৃখীত্ব নষ্ট ভইয়। 

যায়। কাবিগরী শিক্ষাই যথেষ্ট নয় । কারিগরী শিক্ষার মূলে আছে বিভিন্ন বিজ্ঞান । 

এই সব বিজ্ঞানে যে কারিগরের পারদশিতা আছে, সেযে কোনও কারিগরী সমস্যার 
সমাধান নিজের চেষ্টাতেই করিতে পারে । 

মান্সষের মন ্জনধমী । উৎপন্ন দ্রব্যের ভিতর দির! উতৎ্পাদকের ন্যাক্তত্ব ফুটিয়া 
উঠে । কেন] সামগ্রী পুরাপুরি তৈয়ারী করিলে, তবেই কাজের মধ্য দিয়া ব্যত্তিত্বের 
প্রকাশ হইতে পারে । বাটার কারখানায় কোন শ্রমিক বলিতে পানে না-_-এই 

জুতাজোড়া আমার হাতে তৈয়ারী । সমস্তক্ষণ সে শুধু জুতার ফিতা গলাইবার ছিত্র 

জেরা নি করিয়াছে । ৯৯ নম্বর জ্কু ঘুরাইয়াছ্ছে। এই ধরণের কাজ 

লাভের বা আনন্দ পাইবার অত্যন্ত একঘেয়ে । কাজের আনন্দ এখানে ন।ই। কাজের 

59588 মধ্য দিয়! শিক্ষালাভের কোন উপায় নাই । মান্টষ এখানে 

উৎপাদন যন্ত্রের অংশবিশেষ হইয়া দাড়ায় । সহযোগিতা ব্যাপক হওয়ার, সংগঠন 

একটি পৃথক পেশ হইয়া দাডায়। শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে পুনরাবৃত্ভির উপর | 
শ্রমিকের কাজ রুটিনমাফিক হইয়া পঙন্ডে। সংগঠনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে 

ন1!! স্বাধীন চিত্তা করিবার শক্তি লোপ পায়। 



১৩০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

শ্রমবিভাগের অস্থবিধ। অশ্বীকার কর। যায় না। কিন্তু ইহার সুবিধ। এত বেশী 

যে, ইহা বাদ দিয়া চলার কথা চিন্তাও কর। যায় ন1। শ্রমবিভাগ যখন ছিল না, 

তখন কাজ শিক্ষাপ্রদ ছিল । কিন্ত উৎপাদন ক্ষমতা অভাবে জীবনযাত্রার মান তখন 

অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। খাটুনীর পরিমাণ ছিল বেশী। শ্রমবিভাগের ফলে উত্পাদন 

অনেক বাড়িয়াছে। অথচ দৈনিক কাজের সময় কমিয়াছে । কাজের বাহিরে 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির চচ1 করিবার স্থষোগ মিলিয়াছে । তাহা ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন ও 

'ওয়ার্কস্ কমিটির মাধ্যমে সংগঠনের ব্যাপারে সক্রিয় হইবার ব্যবস্থা হইতে পারে । 

| যন্ত্র ব্যবহার (00593 ০£ 7০117515 ) 3 শ্রমবিভাগের ফলে যন্ত্র ব্যবহার 

সুগম হইয়াছে | যন্ত্র ব্যবহারের ফলে আবার শ্রমবিভাগ প্রসারলাভ করিয়াছে ! 

ষস্ত্র ব্যবহারের স্থবিধা অনেক । যন্ত্র মাুষের ক্ষমত! বাডায়। বনু কাজ যন্ত্রের 

সাহাধ্য ছাড়া কোনদিন করা সম্ভব হইত না। স্মুদ্রে বাধ দেওয়া, ৪ টনের 

হাঁতুডী চালান, বিদ্যুৎ উত্পাদন যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে 

সম্ভব নর । অনেক কাজ খালি হাতে করা যায়। কিন্তু 

ষস্ত্রের সাহায্যে কাজ দ্রুতগতিতে হয়। অত্যন্ত স্্্স কাজ যন্ত্র ছাড। সম্ভব ন্য। 

ওজনের অতি সামান্য পার্থক্যও যন্ত্রে ধরা পডে। যে জিনিষ চোখে দেখা যায় না, 

মাইক্ো্ষোপ দিয়া তাহা দেখা যায়| যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়! 

কম খরচে উত্পাদন ভয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় | 

নর ব্যবহার করিলে মাংসপেশীর উপর চাপ কমে; কিন্তু সাষৃতশ্ীর উপর চাপ 

বাড়ে। ষে কাজ শুধু হাতে করিতে গেলে ১* জন লোকের প্রয়োজন, সেই কাজই 

ষম্ত্রেরে সাহায্যে করিলে ২ জন লোক দিয়াই কর যাব । তখনকার মত ৮ জন 

লোক বেকার হইতে পারে। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় কম 

হওয়ায়, জিনিষের দাম কমে এবং চাহিদ। বাডে। ৮ 

জনের মধ্যে কেক জনের কাজের যোগাড এইভাবে হইতে পারে । যন্ত্র নির্মাণ 

করিতেও লোক লাগিবে। আয় বাড়ার ফলে অন্ত শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও 

বাড়িবে | সেখানেও কর্মসংস্থান হইবে । দীর্ঘ সময়ের হিসাব লইলে যন্ত্র ব্যবহারের 

ফলে বেকারের সংখ্যা বাডিবার আশঙ্ক। নাই । 

শিল্পের একদ্েশতা ও আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (1.05911590090. ০£ 13008- 

00155 ০00 65103001191 41515100০06 190) আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার 

বৈশিষ্ট্য হইল শ্রম ও যন্ত্রের বিশেধীকরণ । বিশেষজ্ঞ শ্রমিক বা বিশেষ যন্ত্রের পৃরাপূরি 
ব্যবভার না করিতে পারিলে শ্রমবিভাগ করিয়া লাভ নাই । সেজন্য বিস্তৃত বাজারের 

প্রয়োজন । একই ধরণের কারবার ষে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলেই নূতন কারবার 

হুবিথা 

অন্কবিধা 
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স্থরু কর] শ্রে়। তাহা হইলে সহজেই বিস্তৃত বাজারের সুবিধা পাওয়া ঘায়। 

সেজন্ট বইয়ের দোকান করিতে হইলে লোকে কলেজ স্্রাটে ঘর চায়। এইভাবে এক 

এক অঞ্চলে এক একটি শিল্প গড়িয়া! উঠে । ভারতে চটকলগুলি হুগলী নদীর দুইধারে 

অবস্থিত । কাপডের কলগুলি বোম্বাই ও আমেদাবাদে, চিনির কলগুলি বেশীর ভাগ 

বিহার ও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত | এক এক ব্যক্তি এক এক কাজে দক্ষ । আবার 

অনবরত একটি প্রক্রিয়া করার ফলে দক্ষতা বুদ্ধি পায় । ফলে উত্পাদন ব্যয় কম হয়। 

ঠিক সেই বকম বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে সৃবিধা আছে। 

আবান্ন একটি শিল্পে লাগিয়া থাকার ফলে দক্ষতা বাডে। ফলে উত্পাদন ব্যয় 

হাস পায়। 

শিল্পের একদেশতা অনেক কারণে হয়। প্রথমেই জলবায়ুর উল্লেখ কর1 যাইতে 

পারে । ভাবতে বস্ত্রশিল্প বোশ্বাইয়ে কেন্দ্রভৃীত। সেখানকার জলবায়ু আর্দ্র । স্ৃতা 

নহজে ছিভিয়া যায় না। চালকশক্তির (7০/1) স্থযোগ লাভও শিল্পে একদেশতার 

'কারণ। ধানবাদ রাণীগঞ্জ অঞ্চলে করলার প্রাচষ ধাকায় সেই অঞ্চলে অনেক শিল্প 

গিয়া উঠিয়াছে । কাচামালের সান্লিধ্যও অন্ততম কারণ। 
জলবাঘু, কাচামাল ও বিক্রন় ১ ও বাজারের সান্সিধট, চালক- পশ্চিম বাংলায় পাট যত হয় ভারতের আর কোথাও সে 

শক্তির নৈকট্য, আঞ্চদিক পরিমাণ হয় না। পাট কলগুলি সেজন্য পশ্চিম বাংলায় 

54 শাইিবার  ভীড করিয়াছে । পশ্চিমবাংলার যেখানে পাট তয়, 

সেখানে কিন্তু পাটশিল্প গড়িয়া উঠে নাই । কলিকাতার 

আশেপাশে হুগলী নদীর ধারে বেশীর ভাগ পাটকল । কলিকাতা হইতে বিদেশের 

বাজাহস্ব চালান দেওয়া লহুজসাধ্য এবং কলিকাতায় সহজেই এই শিল্পে দক্ষ শ্রমিক 

পাওগজী'যায় । সই জ্ন্থই কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে । 

ষে ক্কোন কারণেই হোক একবার একটি শিল্প এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হইলে, সেই 
অঞ্চলজাত দ্রব্যের স্থনাম বাজারে ছড়াইয়া পডে। আনকোরা নৃতন কারবারীও 

এই অঞ্চলে কারখানা করিলে এই স্থনামের ভাগীদার হইতে পারে। ছুরিকাচি 

কাঞ্চননগরের হইলেই হইল । কোন্ কারিগরের বা কোন্ কোম্পানীর তৈয়ারী 

তাহা কেহ জানিতে চায় না। ফলে সহজেই বিস্তৃত বাজার পাওয়] যায় । 

কারণ আলোচনা করিবার সময়েই একদেশতার স্থবিধাও বলা হইয়া গিয়াছে । 

ইহার ফলে অঞ্চলগত স্থনাম স্থটি হয়। অনেক দক্ষ শ্রমিক সহজে কাজ পাইবার 

আশায় একই অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করে। নূতন কারবারে শ্রমিক সংগ্রহে 
নুবিধা হ্য়। কোন কারখানায় কিছু শ্রমিক কাজ ছাড়িয়া দিলে নৃতন শ্রমিক 

পাইতে দেবী হয় না। শিল্পে একদেশতার ফলে শ্রম-বিভাগ হুস্্তর হয়। শ্রমিক 



১৩২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ পরিচয় 

তার বিশেষ দক্ষতা বিক্রয় করিবার স্থযোগ পায়। শ্রমের আরও বিশেষীকরণ হয়| 

অধিকতর শ্রমবিভাগ, সহকারী রিট কারবারের জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা কা 
প্রতিষ্ঠান, পরিবহন ব্যবঞ% ও বাণিজ্যিক সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। বহু 
গবেষণার উন্নতি কারবার একপঙ্গে থাকায় ইহা সম্ভব। একই ধরণের 
যন্ত্র অনেক সংখ্যায় দরকার হয়। এই বিশেষ যন্ত্র নির্মাণের কারখানা গড়িয়া 
উঠে । যন্ত্র বিকল হইলে কাজ বন্ধ করিবার দরকার হয় না । বুহদায়তন উৎপাদনের 

ফলে যন্ত্র স্বলভ হয় । উপজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে এক সঙ্গে পাওয়া যায় বলিয়। 

ইহ|র সদ্বযবহার সম্ভব হয়। 

একটি অঞ্চলে একটি বিশেষ শিল্প কেন্দ্রীভূত হইবার বিপদ আছে । কোন কারণে 

এই শিল্পের বাজারে মন্দা দেখা দিলে, ব্যাপকভাবে দুদশ দেখা দ্রেয়। বনু 

কলকারখান। বন্ধ ভইয়! যায়। শ্রমিকর1 বেক।র হইয়। 

পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অষ্রেলিয়ার আথিক 

কাঠামোর প্রধান খুটি ছিল পশমশিল্প। বিদেশে 

কোনও ক।রণে পশমের চাহিদ। চামলে, সারা অষ্ট্রেলিধা জ্ুডিয়] ব্যাপকভাবে আধিক 

দুরবস্থা! দেখ! দিত | 

রৃহদায়তন শিল্প (17918৩-5০21 [79505 ) £ ব্যাপক অর্থে শিল্প বলিতে যে 

কোনও দ্রব্যের উৎপাদন বুঝায় । এই হিসাবে কষিকেও শিল্প বলা যায়। 

সাধারণতঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাতষ ও যন্ত্রের প্রাধান্য হইলে, তাহাকে শিল্প 

বল হয় । কুবিতে প্রকৃতির ভূমিকাই প্রধান। সেইজন্য কৃষিকে শিল্প বল? হয় নী | 

একই দ্রব্য উৎপাদনকারী কতকগুলি প্রতিষ্ঠান লইয়া একটি বিশেষ শিল্প গঠিত 

হয়। বিশেষজ্ঞ শ্রমিক ও যন্ত্রকে পুরাপুরি কাজে লাগাইতে হইলে ভতৎপাদনের 

পরিমাণ বাডিবে- বিক্রয় বাজারের সম্প্রসারণ হইবে । শ্রমবিভাগ ও একদে*তার 

স্থযোগ লইতে হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন অর্থাৎ বৃহদায়তন 

শিল্প অপরিহাধ। শিল্পের আয়তন দুই প্রকারে বাডিতে 

পারে । একই ধরণের দ্রব্য উৎপাদনকারী কতকগুলি প্রতিষ্ঠান লইয়। গঠিত 

হয় একটি শিল্প । শিল্পের অন্তভূক্তি গ্রতিষ্ঠানগুলির আকার বাডিবার ফলে শিল্পের: 

আয়তন বাড়িতে পারে । ইহার ফলে যে স্থবিধা হয় তাহাকে আভ্যন্তরীণ সুব্ধি। 

( [16505] 65915905195 ) বল হয় । বিশেধীকরণ এখানে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ; 

ঘটে। সমস্ত প্রতিষ্ঠান একই স্থবিধ।র অধিকারী হয় না। বুহত্তর প্রতিষ্ঠান 

অধিকতর স্থযোগন্থবিধা ভোগ করে। প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বাড়ার ফলেও 

শিল্পের আয়তন বাড়িতে পারে। প্রতিষ্ঠানের আকার বাড়িবার দরকার নাই।, 

চাহিদাখ হঠাৎ পরিবর্তনের 
ফলে মন্দ1 দেখ! দিতে পারে 

আভ্যন্তরীণ ও বাহিক গুবিধ। 
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এমন কি প্রতিষ্ঠানগুলি আকারে ক্ষুত্রতর হইতে পারে । এক্ষেত্রে যে সুবিধা দেখা 
ছ্দেয়। তাহাকে বাহিক সুবিধা € হায66008] 07001800165 ) বলে। প্রতিষ্ঠানেব 

আকারের সঙ্গে এই সুবিধার কোনও সম্বন্ধ নাই । ছেোট বভ সমস্ত প্রতিষ্ঠান বাহক 
স্থবিধ! ভোগ করিতে পারে । 

শিল্পে একদেশতার ফলে যে সমস্ত সুবিধা হয়, মেইগুলিই বাহক স্থবিধার, 
উদ্দাহরণ। একই অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্য1 বখভিয়] গেল, পরিবহন ব্যবস্থার 
উন্নতি ঘটে । ইহার ফলে কাচামাল আনার ব1 উৎপন্ন সামগ্রী বাজারে পাঠাইবান 
খরচ কমে । প্রতিষ্টান ক্ষুদ্র ভোক্ কিছ্বা বৃহৎ ভোক্-ব্যয় সংক্ষেপের ফলে লাভবান 

হয়। শিল্পের নিজস্ব সমস্তা থাকে । প্রতিষ্ঠান সংখ্যা! কম হইলে, শুধু এই সমস্যা লইয়া 
উকীল, হিসাবরক্ষক বা বৈজ্ঞানিক বিশেষভাবে মাথ। ঘামাইতে চায় না! প্রতিষ্ঠান 

»*খ্যা বাডিলে উকীল বা হিসাবরক্ষকের বিক্রয় বাজার প্রসারলাভ করিবে । 

তাহাদেরও বিশেষীকরণ দেখা দিবে । অনেক উকীল ও 

অনেক হিসাবরক্ষক এই বিশেষ শিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে 

বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা করিবে । তাভাদের দক্ষতা 

বাড়িবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সুবিধা হইবে । গবেষণা ও দক্ষ শ্রমিকের সুবিধা, যন্ত্র 

নির্যাণের সহকারী প্রতিষ্ঠান গডিয় উঠিবার স্থবিধা ইত্যাদি সমজ্তই বাহাক স্থবিধার 
উদ্াহরণ। বাহক ও আভ্যন্তরীণ স্থবিধার মধ্যে সব সময় তফাৎ করা যায় না । 

প্রতিষ্ঠান আকারে বড হইলে, অনেক সময় অর্থ সংগ্রহের সুবিধ! হয়। লোকে তেল 

মাথায় তেল ঢালিতে চায়। ফলে বড প্রতিঙ্গান বেশী অর্থসংগ্রহ করিতে পারে-- 

স্থদও কম দিতে হয়। এক্ষেত্রে ইহাকে আভ্যন্তরীণ সৃবিধা বলিতে তয় । আবার 

এক জায়গায় অনেক প্রতিষ্ঠান থাকিলে, সেই শিল্পের ভিতরের অবস্থান জানাজানি 

হইয়া পড়ে । সেই শিল্ষের প্ররুত ঝুঁকি হিসাব করা সহজসাধ্য হয়। ফলে অর্থ 

সংগ্রহের স্থবিধা হইতে পারে । এক্ষেত্রে ইহাকে বাহক সুবিধা বলিতে হইবে । 

বৃহুদায়তন প্রতিষ্ঠানের স্থবিধা (4৮217695655 06 [,81805-50215 চাও ) £ 

আমর] এখন আভ্যন্তরীণ স্থবিধাগুলির আলোচন1 করিব । বৃহৎ প্রতিষ্ঠান উত্পাদনের 

ব্যাপারে কতকগুলি স্থবিধা ভোগ করে । 

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শ্রমবিভাগ যত সুক্ষ হইতে পারে, ক্ষুদ্র গতিষ্ঠানে তাহ" সম্ভব নয়। 

বিশেষজ্ঞ কর্মী একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিলে তবেই তাহার দক্ষতার সছ্যবহার 

(১) হয়। উত্পাদন কম ভইলে তাভাকে বেশ কিছু সময় নিঙ্থিয় 

শুক্ষমতর শ্রমবিভাগ থাকিতে হইবে । অথবা তাহাকে অন্য কাজে নিয়োগ করিতে 

হইবে যেখানে তাহার বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন নাই। ফলে দক্ষতার অপব্যবহ'র হইবে 

ন৭ 

এ-কদেশতার সুবিধাগুলিই 
বাহিক স্থাবেধ।র উদাহবণ 



১৩৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

কাচামাল বা যস্ত্রপাতি একসঙ্গে অধিক পরিমাণে কিনিঙ্লে অনেক সময় দাম কম 

দিতে হয় | রেল বা গ্রিমার ক্ষোম্পানী অনেক সময় বড় কারবারের মাল কম দরে বহন 

রি করিতে রাজী হয়। ইহার ফলে বড় প্রতিষ্ঠানের আধিক 
একমঙ্গে বেশী কাঁচামাল্গ ব্যয় কম হয়। সমাজের দিক হইতে উপাদান ব্যয় কমে 

টিনের হাত না। বড় প্রতিষ্ঠান ক্রেতা হিসাবে যে লাভ কবে__ 
কাচামাল বা যঙ্ত্রপাতি উৎপাদকের লাভ সেই পরিমাণ কম হয়। অবশ্ত কাচামাল 

অধিক পরিমাণে যোগান দিবার ফলে যদি উপাদান" ব্যয় কম হয়, তবে শুধু বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজও উপকৃত হয়। 

উৎপাদনের উপাদ্াানগুলির বিভাজ্যতা1 সীমাঁবদ্ধ। যন্ত্র, ম্যানেজার, কারখানী- 

গৃহ, ক্যানভাসার ইত্যাদি অধিক বা সিকি পরিমাণে নিয়োগ করিবার উপায় 

নাই। গোটা একটি যন্ত্র, একটি ম্যানেজার ইত্যাদি নিযুক্ত 

স্থির বা অবিভাজ্য উপাদানের করিতে হইবে | যক্ত্রের নিদিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা 

0599 (০99৪০$05 ০০০০৪০) আছে। সেইরকম ক্যানভাসারের 

নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রয় ক্ষমতা আছে। উৎপাদন কম হইলেও যন্ত্রের ব্যয় বা 
ম্যানেজারের বেতন কমাইবার উপায় নাই । আবার উত্পাদন বাড়িলেও (নিদিষ্ট 

সীমা পর্ধস্ত ) এই বাবদে ব্যয় বাডিবে ন!। এই ধরণের উপাদানকে নির্দিই উপাদান 
(855৭. 2০6০) এবং এই ধরণের উপাদানজনিত ব্যয়কে নিদিষ্ট ব্যয় (25 

5950) বলে। কাচামাল ব। সাধারণ শ্রমিকের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা! এই পর্যায়ে 

পড়ে না। উৎপাদন বাড়াইলে কাচামাল বেশী লাগিবে। আবার উৎপাদন 
কমাইলে, কাচামাল কম লাগিবে । এই ধরণের উপাদানকে পরিবর্তনশীল উপাদান 

(৮৪119016 68০0015 ) বলে । এই বাবদ যে খরচ হয় তাভাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় 

(৮81221015 ০9565 ) ববে । উৎপাদন যত কাডান যাইবে, উৎপন্ন দ্রব্যের এককপিছু 
নিদিষ্ট ব্যয় তত কম পড়িবে । 

যস্ত্রেরে আকার এক রকম নয়। ছোটখাট যন্ত্রের পরিবর্তে বড আকারের 

রি যন্ত্র বসাইতে পারিলে সুবিধা হয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বড় 

যন্ত্র ব্যবহার বড ও মুল্যবান যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে, ক্ষুদ্র প্রতাষ্ঠন 
তাহা পারে না। 

একটি ভ্রব্য উৎপন্ন করিতে গেলে ছোটখাট কম মূল্যবান ভ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া 
যায়। এই ছোটখাট দ্রব্যগুলিকে উপজাত দ্রব্য (৮১-:০901065 ) বলা হয়। 

করাতকলে তক্তার সঙ্গে কাঠের গুড়া এবং কসাইখানায় মাংসের সঙ্গে শিং ছাল, 

ক্ষুর, লোম ইত্যাদি পাওয়া যায়। ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠানে এই উপজাত দ্রব্যের সঘ্যবহার 



ছু 
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করা পোযায় না। কারণ পরিমাণ খুব কম। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শিং হইতে বোতাম, 
্ চিন্ুণী ইত্যার্দি এবং ক্ষুর হইতে আঠা, তয়ারীর ব্যবস্থা 

উপজ্ঞাত দ্রব্যের সহ্যবহার . করাঁযায়। মোট উৎপাদন ব্যয়ের কিছু অংশ এইভাবে 

উঠাইয়া! লইলে, মুল ভ্রব্যের পড়তা কম হয়। প্রতি- 
যোগিতার সুবিধা হয়। শিল্পের একদেশতা থাকিলে অবশ্য যে কোন কসাই শিং 

ইত্যাদি বিক্রয় করিয়! উপজাতব্রব্যের সছ্যবহার করিতে পারে । 

কলাকৌশলের উন্নতির জন্য ব্যয়বহুল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা করিতে 

হয়। পরীক্ষায় সাফল্য অনিশ্চিত। সব ভাল যার শেষ ভাল। ক্ষুদ্র গ্রতিষ্ঠানের 

হ আঘধিক সঙ্গতি নাই। পরীক্ষা একবার ব্যর্থ হইলেই 

গবেষণার জন্য বেশী দেউলিয়া! হইবার আশঙ্কা আছে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সেজন্য 

রি ভরিতে হারে! সাহস করিয়া পরীক্ষায় হাত দিতে পারে না। শেষ 
পর্ষস্ত অপেক্ষা করিবার মত আঘিক সঙ্গতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের আছে । কয়েকবার ব্যর্থ 
হইলেও ঘাবড়াইবার কারণ নাই । একবার সফল হইলেই, সমস্ত ব্যয় সুদে আসলে 
উঠিয়া আসিবে । বিক্রয়ের ব্যাপারে ও অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের 

কিছু কিছু স্থবিধা আছে। বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্ষের জন্ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অনেক ব্যয় 

করিতে পাবে! বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সহজ জামিন রাখিয়া অল্প সুদে টাকা 
ধার করিতে পারে 1 

কুদ্রায়তল শিল্প (509311-50815 [7)010905 ) £ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলেও শিল্প 

বৃহদায়তন হইতে পারে । তবে আভ্যন্তরীণ স্ববিধার জন্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানও 
বৃহদাকর ধারণ করিয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বুহৎ প্রতিষ্ঠান থাকা অসম্ভব নয়। 

বিস্তৃত বিক্রয়বাজার না থাকিলে শিল্পের আয়তন বৃহৎ হইতে পারে না। বিক্রয় 

বাজার যেখানে সন্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে প্রতিষ্ঠানও সাধারণতঃ ক্ষুদ্রই হয়। 

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা অনেক । তবুও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র 

প্রতিষ্ঠাণ টিকিয়া থাকে । উৎপাদন বাড়িলে ব্যয় সংক্ষেপ হয়। কিন্তু একটি নিরিষ্ট 
সীমা অতিক্রম করিলে সুবিধার চেয়ে অস্থবিধা বেশী হয় । ব্যয় না কমিয়ী বায় 

বাড়ে। তা যদ্দি ন1 হইত তবে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিত 

নাঁ। অনেক শিল্পে আবার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানেরই একচ্ছত্র আধিপত্য | বুহৎ প্রতিষ্ঠান 
একেবারেই মিলে না। ক্ষুপ্র প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা না থাকিলে এই 

রকম হইতে পারিত না । 

আয় বাড়িয়া! চলিয়াছে। সমস্ত শিল্লেই চাহিদা বাড়ার সঙ্গে শিল্পজাত মোট 

উতৎ্পাদনও বাড়িয়া চলিয়াছে। মোট উৎপাদন অপরিবত্তিত থাকিলে বৃহৎ 
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প্রতিষ্ঠানের আবিভাবে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কোণঠাসা হইয়া পড়িত । মোট উত্পাদন 
বাড়ার ফলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রতিষ্ঠানই যুগপৎ উত্পাদন 

করার সুযোগ পায়। 

মানুষের সংগঠনশক্তি সীমাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠান যত বুহৎ হইবে, সংগঠন তত দুরূহ 

হইবে । টৈম্থবিভাগে ক্যাপ্টেন হইবার যোগ্যতা অনেকের আছে। কর্ণেল হইবার 

সভা যোগ্যতা কম লোকেরই আছে, সেনাপতির সংখ্যা হাতে 

স্থতরাং ক্রমহ্ীসমান গোণা যায় । সেইরকম হাজার টাকার কারবার অনেকেই 

বিবির, প্রয়োর হই সংগঠন করিতে পারে । লক্ষ্য টাকার কারবার করিতে 
অনেকেই হিমশিম খাইবে। কোটি টাকার কারবার সংগঠন করিবার মত লোক 

খুঁজিয়। পাও মুস্কিল। টাটা বা ফোর্ডের মত সংগঠক বিরুল। সংগঠনশক্তি স্থির 
উপাদানগুলির অন্ততম | প্রতিষ্ঠান অত্তিকার হওয়া মানে এই নিদিষ্ট উপাদানের 

সঙ্গে পরিবর্তনশীল উপাদানের কাম্যতম অন্গপাত বজায় থাকিবে না। সংগঠনে 

দুর্বলতা দেখা দিবে । অপচয় বাড়িয়া চলিবে । ব্য়হ্রাস না হইয়া ব্যয় বৃদ্ধি 

হইবে । 
আাডাম ম্মিধ বলিয়াছেন শ্রমবিভাগের প্রসার বিক্রয়বাজারের বিস্তৃতির উপর 

নির্ভর করে। যে জিনিষের চাহিদ! সীমাবদ্ধ সে জিনিষ অধিক পরিমাণে উৎপাদন 

করা মুর্খতা। কাচা ছুধ বা তরিতরকারির বাজার বেশী 

ঠা টি পানি দূর বিস্তৃত হইতে পারে না। কারণ এই ধরণের সামগ্রীন্ 
পরিবহনযোগযতা ও স্থায়িত্ব নাই। ইহাদের বাজার 

স্থানীয় । সেজন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এইসব শিল্পে দেখা যায় না। আবার মুল্যবান 

কাশ্মীরী শাল বাঁ চারুকলা সামগ্রীর চাহিদা কম। এই ধরণের দ্রব্য বুহৎ আকারে 

উৎ্পার্দন করিয়া! লাভ নাই। 

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যান্ত্রিক উৎপাদন হয়। যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়মিতভাবে একই 

প্রক্রিয়ার অবিকল পুনরাবৃত্তি। ইহার ফলে উৎপাদন বাডে এবং একক প্রতি ব্যয় 

বৃহৎ প্রাতঠান ব্যক্তিগত হ্রাস পায়। যন্ত্রে প্রামাণিক (58109101560 ) দ্রব্য 

ৈশিষ্টের দিকে নজর উৎপন্ন হয় । ছুইজনে ক্রেতার রুচি কোন সময় হুবহু এক- 

হিজে যা রও রকম হয় ন।। প্রত্যেকের মনের মত সামগ্রী উৎপাদন 

করিতে গেলে প্রত্যেকটির নিজম্ব বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে । যাক্ত্রিক উত্পাদনে ইহ1 

সম্ভব নয়। সেইজন্য বাটার দোকানের পাশে ক্ষ পাছুক। গ্রতিষ্ঠান দেখ] যায় । 

যাহার ঠিক ঠিক মাপের এবং বিশেষ ধরণের জুতা চায় তাহার] সেজগ্ দাম বেশী 

দিতে প্রস্তত। তাহারা ক্ষদ্র প্রতিগানের খরিদ্দার হইবে। কারণ ক্ষুদ্র প্রাতিষ্টঃন 

শিল্লোৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে 
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অর্ডারমত জুতা তৈয়ারী করে। এ ধরণের জিনিষের চাহিদা খুব বেশী হয় না। 
' সেদিক দিয়া শ্মিথের হিসাবেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ব্যাখ্য] করা যায়। 

বৃহত প্রতিষ্ঠানে বু বিভাগ । বহু নথীপত্র ও কেতাব এখানে রাখিতে হয়। 

সহজে কোনও সিদ্ধান্ত কর! মায় না। ফাইল এক বিভাগ হইতে অন্ত বিভাগে 

চালান যাইবে । ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে এ ঝঞ্ধাট নাই । মালিক 
চাহিদা বা উৎপাদনের আম্ক- 4 
বঙ্গিক অবস্থার জ্রুত পরিবর্তন নিজে সব সময় অকুস্থলে উপস্থিত । অবস্থা বুঝিয়া তিনি 

হইলে কত প্রতিষ্টানই অধিক- তখন তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন । রুটিন মাফিক 
তব উপযোগী । 

কাজ যেখানে চলে না, সেখানে স্পষ্টই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের 

সুবিধা বেণী । কৃধিতে বীজ বপন, লাঙ্গল দেওয়?, ফসল কাট] ইত্যাদি ব্যাপারে কোন 

ধরাবধাধা সময় সুচী (0005 05৪1015 ) থাকিতে পারে নী । আকাশের অবস্থা বুঝিয়া 

কাজ করিতে হইবে । তাভডাতাডি মন স্থির করিতে না পারিলে, লোকসান হইবে । 

সেজন্য কাষতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের প্রীধান্তা দেখ যায়। চাহিদার পরিবর্তন যেখানে 

দ্রুত ঘটে, সেধানেও বৃতৎ প্রতিষ্টান এচল | মহিলাদের পরিচ্ছদের ব্যাপারে বৎসর 

বৎসর ফ্যাসান পান্টায়। আজ যাহার চাহিদা ঘরে ঘরে আগামীকাল তাহাই 
সেকেলে বলিয়া পরিতাক্ত হয়। বুহৎ প্রতিষ্ঠান যেকোনও দ্রব্য অধিক পরিমাণ 
উৎপন্ন করে । চাহিদার হঠাৎ পরিবর্তন হইলে, ঘরে প্রচুর মাল অবিক্রীত অবস্থায় 

পড়িয়া থাকিবে । ক্ষুন্র প্রতিষ্ঠানের এই ভয় নাই। সেজন্য এই ধরণের শিল্পে 
প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রই হইয়! থাকে | 

ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে মালিকের নজর সবদিকে থাকে । মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে 

বক্তিগত সম্পক থাকে । তিক্ত! স্ট্টি হইবার আশঙ্কা এখানে কম। শিল্পের 

একদেশতাও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে বাচিয়৷ থাকিতে সাহাষ্য 
শিল্পে একদেশতা ক্ষুত্র 
প্রতিষ্ঠানের সহায়ক । করে। শিল্পে একদেশতার ফলে অনেক স্থবিধা হয়। 

এই স্ুবিধাগুলি বাহিক । ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এই সব স্থযোগ 

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমানভাবেই ভোগ করে। বৃহদায়তন ন] হইয়াঁও বৃহদায়তন 
উত্পাদনের স্থবিধা সমভাবে পাইয়া যায়। বুহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 

টিকিয় থাকা সম্ভব হয়| 

মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র বৃহদায়তন উৎপাদনের দেশ। এখানেও ক্ষুত্রু প্রতিষ্ঠান 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। যোট প্রতিষ্ঠান সংখ্যার শতকর। প্রায় 

৯২ ভাগই ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠান। য়োট উৎপাদনেরও শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ ক্ষুদ্র 
প্রতিষ্ঠানগুলিই উৎপন্ন করে। ভারতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বেশী। 

আমাদের দেশে শতকর! প্রায় ৯৮টি প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র । উৎপাদনের মুল্য ও নিয়োগের 
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ক্ষেত্রেও ভারতে এখন পর্ধস্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক 
বেশী। জাতীয় আয় কমিটির হিসাবমযত ১৯৫০-৫১ সালে বৃহৎশিল্পে প্রায় 

৫৫০ কোটি টাকা মূল্যের উত্পাদন হয় এবং ২৯ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থ(ন হয়। 

ক্ষুদ্র শিল্পে এই অস্কগুলি ছিল যথাক্রমে ২০০* কোটি টাকা এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ 
লোক । 

ভারতে ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের স্থান (0২০15 0£ 570911-55816 ৪170 0:000882 

[150050165 11) 117019 ) 2 বৃহৎ শিল্পের আবির্ভাবের ফলে শিল্প একেবারে উঠিয়। 
যায় না। আধুনিক কালে বৈহ্যতিক শক্তির স্থযোগ মিলিয়াছে। বিলাস পামগ্রী ও 

চাক্ুকলাজাত দ্রব্যের চাহিদা] ধনীদের মধ্যে নৃতন করিয়া বাড়িয়াছে। সমবায় 
আন্দোলন গড়িয়৷ উঠিয়াছে। এই সব কারণে ক্ষুদ্রশিল্লের টিকিয়া থাকার সুবিধা 

হইয়াছে । মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্লোন্নত দেশেও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মোট সংখ্যার 
৯২%ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠান । ভারতে এই অংশ প্রায় ৯৮%। কুটিরশিল্পকে ক্ষুত্র শিল্প হইতে 
পৃথক করিয়! দেখা হর। কুটির শিল্প, পারিবারিক পরিবেশে পরিবারের লোকদের 
শ্রমের সাহায্যে পরিচালিত হয়। ক্ষুদ্র শিল্পে ভাড়া কর শ্রমিক নিযুক্ত থাকে । 

আমাদের আলোচনায় সব সময় এই পার্থক্য কর! হইবে না। কারণ উভয়ক্ষেক্রে বেশীর 

ভাগ একই ধরণের সমন্তা দেখা দেয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পে ২ কোটির অধিক লোকের 

কর্মসংস্থান হয়-_২০০০ কোটি টাকার বেশী উৎপাদন হয়। একমাত্র তাতশিল্লেই ৫০ 

লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। সংগঠিত সমস্ত বৃহৎ শিল্পে একত্রে এই সংখ্যক লোকের 
নিয়োগ হয় না। রাতারাতি শত শত বৃহৎ শিল্প গঠন কর অসম্ভব | আমাদের 

মূলধন কম। বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী। বুহৎশিল্লে মূলধন নিয়োগের তুলনায় 
কর্মসংস্থান হয় কম। ক্ষুত্রশিল্পে মূলধনের তুলনায় কর্মসংস্থান হয় বেশী। ক্ষুদ্রশিল্পের 

পক্ষে ইহা মন্ত বড় যুক্তি। ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদন দক্ষতা বাড়াইতে পারিলে, মোট 

উত্পাদনের দিক দিয়াও ঠকিতে হইবে না। জাপান শিল্পে উন্নত। সেখানে কিন্তু 
ক্ষুদ্র শিল্প লুপ্ত হয় নাই। ভারতেও অন্যরূপ হইবার কারণ নাই। বৃহৎ শিল্পের 
পাশাপাশি ক্ষুদ্রশিল্প অনায়াসে চলিতে পারে । উভয়ের মধ্যে সঙ্ঘাতের কোনও 

কারণ নাই । একে অপরের পরিপুরক হিসাবে বাড়িয়া? উঠিবে। 
ভারতের শিল্প সংগঠন (0159350015] 908০005 20 [00019) 2 ক্ষুত্র ও কুটির 

শিল্পের উল্লেখ আমর পূর্বেই করিয়াছি। ঝুড়ি তৈয়ারী €( এলাহাবাদ, বারাণসী ও 
জৌনপুরে ), গুটিপোকা হইতে রেশম ঠতয়ারী € আসাম ও মুশিদাবাদে ), মাদুর ও 
নারিকেল দড়ি তৈয়ারী (মালাবারে ), মৃৎশিল্প (কুষ্ণনগরে ), কালা ও পিতলের 

বাসন তৈয়ারী €মুধিদাবাদের খাগড়ায়) এবং ভীতশিল্প (ভারতের প্রায় সর্ব, 



বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প ১৩৯ 

পশ্চিম বাংলায় শাস্তিপুর, ফরাসভাঙ্গা, ধনেখালি প্রভৃতি স্থানে) ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য । বৃহৎ শিল্পের মধ্যে বস্ত্র, শর্করা, কাগজ, চর্ম, দিয়াশালাই ইত্যাদি শিল্পে 

ভোগ্যপণ্য প্রস্তুত হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, পাট শিল্প--এই 
সব শিল্পে মূলধন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সরকারী মালিকানায় ও তত্বাবধানে অনেক 

শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে। সিক্জীর সার-কারখাঁন1, চিত্তরঞ্জনের রেল- 

ইঞ্জিন কারখানা! এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক ভারত 
সরকার । ূ 

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বাধ। ও তাহ! দুর করিবার উপায় (চ79730$০875 ০৫ 
920911-50919 2130. 09669,52 [1)0056195 8150. 05517 151000581) £ কুটির শিল্পীর! 

অত্যন্ত দৰিদ্র। তাহাদের খণের বোঝা মোটেই হাক্কা 

নয়। উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা মোটেই সুসংগঠিত 

নয়। তার ফলে দালালরা শিল্পীদিগকে শোষণ করিবার স্থযোগ পায়। উৎপাদন 

পদ্ধতি সেকেলে । উত্পাদন ব্যয় বেশী, লাভ হয় কম। ইহার প্রায়ই অশিক্ষিত ও 

' সংরক্ষণশীল | নৃতন উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপন্ন দ্রব্যের কোন গুণগত পরিবওন 
করিতে ইহার গররাজী । চালকশক্তির ব্যবহার হয় না বলিলেই চলে । 

সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে । সমাজ্জ উন্নয়নের ব্যবস্থাও 

করিতে হইবে । কাচামাল ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি যাহাতে শিল্পীর! স্াষ্যমূল্যে 
ক্রয় করিতে পারে তাহার জন্য সমবায় সমিতির সাহাষ্য 

লইতে হইবে । ধারে কিনিবার স্থযোগ দিতে হইবে। 

উন্নত-ধরণের ডিজাইনের সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় ঘটাইতে হইবে । তাহার চোখের 

সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতে হইবে । কুটিরশিল্পজাত ত্রব্যের প্রদর্শনী মারফণ্ প্রচারকার্ধ 

চালান যাইতে পারে । ভারতের বাহিরে ও বিদেশেও এই সব দ্রব্যের ক্রেতা আছে। 

অথচ আমরা তাহাদের খবর লই না। বিদেশেও প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। 

শিল্প যাহাতে কেবলমাত্র উৎপাদনের দিকে সম্পূর্ণ নজর দিতে পারে, ০সজন্ত বিক্রয় 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কর দরকার | বিক্রয়কেন্দ্র বিক্রয়ের ঝামেলা! ভোগ করিবে, শিল্পীকে 

এই কাজ হইতে রেহাই দিতে হইবে । সমবায় সমিতি গঠন করিয়া খণদান ও 

বিক্রয় ব্যবস্থার কতকট] স্থরাহা করা যায় । বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুত্র শিল্পের সমন্বয় 

সাধন করিয়া নিরর্থক প্রতিযোগিতা দূর করিতে হইবে । কাচামাল গ্রামে হয়। 
সোজাস্থজি সহরের কারখানায় ন1 আনিয়া, গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রশিল্গে কিছু কিছু কাজ 

হওয়ার পর অর্ধসমাঞ্চ অবস্থায় চালান দিতে হইবে । পরিবহনের খরচ কমিবে । সঙ্গে 
সঙ্গে ক্ষুত্র শিল্পেরও কাজ মিলিবে। 

কুর্টির শিল্লের উন্নয়নের বাধা 

বাধা দূর করিবার উপান়্ 



বর পৌববিজ্ঞান ও অর্থশাস্স পরিচয় 

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। প্রথম 

পরিকল্পনায় গ্রাম উন্নয়ন ও শিল্লোবয়ন-__উভক্ষেত্রেই 

17 কুটির কুটির-শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ভোগ্যপণ্য উতৎপার্দন ও কর্ধসংস্থানের ব্যাপারে 

কুটিরশিল্পের উপর নির্ভর করিবার কথা বলা হয় রর 

॥ আদর্শ প্রশ্মমাল। ॥ 

1. 41086 19 701528102) 01 1520002 ৮0%৮ 86 168 80521015298 2? ৪ (91:98 8207 018- 

80৮85 6829 ? 

শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে? ইনার সুবিধাগুলি বর্ণনা কর। ইহার কোন অন্বিধা 

আছেকি? [ পৃষ্ঠা! ১২৫-১৩০] 

9, 19350012179 609 10110551105 96869229108 +-- 

(৪) 10151810128 ০ [2007 18 222001002 2705010 108 0০-90875510)0, 

(0) 101529107 9£ 19900 5 18 11751699 ৮ 606 65660 ০01 62১0 200810061, 

নিম্ন লিখিত উক্তি দুইটি ব্যাখ্যা কর 2__ 

(ক) শ্রমবিভাগ সহযোগিতার লামান্তর মাত্র । 

(থ) শ্রমবিভাগের প্রসার বিক্রয়বাজারের বিস্তুতির উপর নির্ভর করে। [ পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬] 

৪, ৬5৮ ৪ 19985179%8800 ০ 80008621993 7 71025 816 168 0200898 ? [35191817) 268 

20980108598 920 01870 210 08595. 

শিল্পের একদেশতা। কাহাকে বলে? ইহার কারণগুলি ব্যাথা কর। ইহার সুবিধা ও 

/€ অস্কবিধা বর্ণন! কর। [ পৃষ্ঠা ১৩০-১৩২ ] 
এ ৫13 8:9৪ 0109 20 59/58693 ০01 157£6 ৪0916 0:00. ৩.0৮018 ? 

. বুদারতন উৎপাদনের সুবিধা কিকি? [ পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৫] / 

/ 5০1 300811-50813 10290100979 006 ০2] ৪0:19 0০৮ 8190 10007351) ৪020)0811098 17790806 ০0£ 

1009 £0556 50581015895 01 1789-908%16 ৮৫০০৫৩০৮1০১ ০দদ ০৪1৭ 700, 93:018172 6018 

01090 020392701) ? 

বৃছদায়তন উৎপাদনের অনেক হুবিধ! থাক] সত্বেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হয় নাই । অনেক ক্ষেত্রে 

বরং ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা যায়। ইনার কারণ কি? [ পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৭ ] 
6. 700181017083180 ০৪৮99 1569ম051 00 83697:109] 90010277198, 3159 007008969 

80105076100, 

আভ্যন্তরীণ ও বাক্ছিক সুবিধার মধ্যে তফাৎ কি? অর্থ নৈতিক জীবন কইতে এই হই প্রকার 

ক্বিধার কয়েকটি উদাহরণ দাও । [ পৃষ্টা ১৩২-১৩৩] 

৮ শ5109897109 6259 00108080906 6829 9200 82009,11-80519 31100560158 [তে 10019, 0 

য০এ]এ 7০0. ₹9228059 60922 ? 

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির বাধাগুলি বর্ণনা কর। এই বাধাগুলি কি করিয়! দূর করা 
যাইতে পারে ? [ পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪* ] 



ঘা অধ্যায় 

সরকারের ভুমিকা 
€ 7২০1০ 0£ 612 (০৮611176176 ) 

অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা (২০91০ 06 61৩ (0৬611070217 

17 12120102 €০ 50০01092010 £100010925 ) 2 উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পষস্ত 

রাষ্ট্রের কার্ধাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তি-স্বাতস্ত্রবাদের অবিসংবাদিত প্রভাব ছিল। অথ- 

ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল নগণ্য । 

দেশরক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষ/ আর বিচার ও শাসন 
পরিচালনা-_এই ছিল পুলিশী রাষ্ট্রের কার্খ। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্টী হস্তক্ষেপ 

করিত নাঁ। কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হইবে, কিরূপে উৎপন্ন হইবে, উত্পন্ন আয় 

কি-ভাবে বাটোয়ার1 ভইবে-_-এ সম্বন্ধে সরকার ছিলেন নীরব দর্শকমাত্র। সম্পত্তির 

উপর ব্যক্তিগত অপিকাঁর (01525 70:96:65) এবং ব্যবসা করিবার অবাধ 

স্বাধীনতা (6:5০৭010 09£ 51066100152) মানিয়া লইলেই আর কোন গোলষে।গ 

হইবে না। প্রতিযোগিতার বাছুমন্ত্রে ব্যক্তি ও সম্ণজের স্বার্থ এক হইয়। যাইবে | 

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হইবে না । এই রকম ধারণা থাকার ফলেই 

সরকারের সঙ্গে আথিক জীবনের সম্পর্ক ছেদ হয়। আখিক জীবন নিজের তাগেই 

চলিতে থাকে । 

এই ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য দেশগুলির আথিক উন্নতি হইলেও) ইনার বিষময় ফল 

পাইতেও মোটেই দেরী হয় নাই। আঘথিক অসাম্য বাডিতে থাকিল। উৎপাদনের 

সির হা ভুত উপাদান--এই হইল শ্রমিকের একমাত্র পরিচয় । 

ফলের অনিবাধ পরিণতি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটানা ১২1১৪ ঘণ্ট। শ্রম কর! 

কারি নিতাস্ত সাধারণ ব্যাপার হ্ইয়া দাড়াইল। বালক ও 

স্ীলোকদের মজুরী কম ছিল। তাহারাও রেহাই পাইত না। মালিকের উদ্দেশ্ঠয 
স্্বাধিক লাভ করা। কারখানায় কাজের পবিবেশের উন্নতি করিলে বা বালক ও 

আ্লোকদের নিয়োগ না! করিলে তাহার লাভ বাড়িবে না। সেজন্য সমাজের ক্ষতি 

হওয়া? সত্বেও এইসব ব্যাপার উপেক্ষিত হইতে লাগিল । শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ 

করিবার জন্য সরকারী ম্তক্ষেপ প্রয়োজন হইল | কার্ষের শর্তাবলীর উন্নতি করিবার 

উদ্দেশ্বে নানাবিধ কারখানা আইন প্রণয়ন করা হইল । কাজের সময়, শ্রমিকের বয়স 

ব্ক্তি-হ্বাতগ্র্যবাদের যুগ 
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যন্ত্রপাতি ঘিরিবার ব্যবস্থা, কারখান। পরিক্ষার রাখা ও আলোহাওয়ার বন্দোবস্ত করা 

সম্বন্ধে আইন করিতে হইল। ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল ন1। 
তবে ব্যবসায় করিবার স্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতার উপর কতগুলি শর্ত আরোপ করা 

হইল । ক্রেতার স্থার্থরক্ষার জন্যও সরকারী হস্তক্ষেপ দরকার হইল । ভেজাল 
নিবারণের জন্য ও মাদক দ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইন কর হইল | 

অনেক ক্ষেত্রে শুধু নিয়ন্ত্রণ করাই যথেষ্ট বিবেচিত হইল নাঁ। প্রয়োজনবোধে 

মালিকান। রাষ্ট্রের হাতে লইতে হইল । আভ্যন্তরীণ সুবিধা পাইবার জন্য শিল্প 

প্রতিষ্ঠান বৃহদাকার ধারণ করে । শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 

যা কমে । ফলে প্রতিযোগিতা অক্ষুপ্ন থাকে না। আভ্যন্তরীণ 
স্থবিধা খুব বেশী হইলে একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি 

হইয়! প্রতিযোগিতা একেবারে লুপ্ত হইতে পারে । একচেটিয়া! কারবার বাহির হইতে 
নিয়ন্ত্রণ করার অস্থবিধা আছে। প্রতিষ্ঠঠনের সংখ্যা জোর করিয়া বাড়াইলে উত্পাদন 

ব্যয় বাড়িয়! যাইবে । সুতরাং সরকারী মালিকান। প্রবর্তন না করিয়! উপায় থাকিল 

না । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথনির্নাণ__-এই সব ব্যাপারেও সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা 

ত্বীকৃত হইল। 

রাষ্ট্রের কাধাবলী সম্বন্ধে ধারণার আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রের পরিবর্তে 

ব্যক্তিগত উদ্যোগ এখন আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াইয়াছে। ম্বেফ জীবনরক্ষার 

তাগিদে রাষ্ট্রের জন্ম। স্থন্দর জীবন সম্ভব করিবার 

জন্তই রাষ্ট্র বাচিয়া আছে। জীবনের আঘিক দিক বাদ 

রাখিয়া জীবনকে সুন্দর করা যায় না। সুন্দর ও সার্থক জীবন সম্ভবপর করিতে 

হইলে যে কোন আঘিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধান করিবার অধিকার 

্বীকার করিতে হইবে। রাষ্ট্রের এই কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে খুব কম লৌকেরই 
আজকাল সন্দেহ আছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে তখনই হ্বীকৃতি দেওয়া হইবে যখন 

সে তাহার সার্থকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে পারিবে । সরকারী উদ্যোগ 

আর কোন নিদিষ্ট সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনমত যে কোন 

ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপে করিতে পারে! এই ধরণের মতবাদকে সমষ্টিবাদ 

€ ০0112001151 ) বলা হয়। 

সমস্ত দেশেই সমষ্টিবাদ অল্প বিস্তর স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । সমষ্টিবাদের চরম 

বূপকে বল সমাজতস্ত্রবাদ ৷ ব্যক্তিগত উদ্যোগ এখানে সম্পূর্ণরূপে বজিত। ব্যক্তিগত 
মালিকানার উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্রই এখানে উত্পাদনের উপাদানের একচ্ছত্র মালিক । 

কি উত্পাদন হইবে, কিরূপ হইবে, আয় বন্টন কিভাবে হইবে, শিকক্পপ্রতিষ্ঠানগুলি 

সমষ্টিবাদের যুগ 



সরকারের ভূমিকা ১৪৩ 

কোথায় অবস্থিত হইবে-__সমস্তই সরকার নির্ধারণ করেন । অনেক দেশেই সরকার 

সমগ্টিবাদের ছুইরূপ__সমাজ- এতদূর অগ্রসর হন নাই। ব্যক্তিস্বাতন্্য ও ব্যক্তিগত 
তাত্ত্রক ও সমাজকল্যাণকর উদ্যোগ একেবারে মুছিয়! ফেলা হয় নাই। ব্যক্তিগত 

রাষ্ট্র উদ্যোগ থাকিলেও সামাজিক স্বার্থে সরকারের নিয়ন্ত্রণ 

করিবার অধিকার এখানেও স্বীকার কর হয়। এই ধরণের রাষ্ট্রকে “সমাজ-কল্যাণকর 

রাষ্্ট 8০০18] 612815965৪5 ) বলা হয়। 

অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্ঠ হইল অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা বাড়ান । 
সরকারের অর্থনৈতিক কার্ধকলাপেরও সাধারণ উদ্দেশ্টা হইল জনসাধারণকে অভাব 

হইতে মুক্ত করা। এই উদ্দেম্ত সফল করিতে হইলে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রয়োগের জন্য নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে । 

সরকারের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলী (€5.50970009$0 1700101 0£ 035 

৫০৬০.) £ সরকারের আঘিক নীতির উদ্দেশ হইল জনসাধারণকে অভাব হইতে 
মুক্ত করা_-জনসাধারণের অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা বুদ্ধি করা। ইহারই অন্ত 
নাম জীবনযাত্রার মানের উন্নতি । জীবনযাত্রার মান শুধু টাকার অঙ্কের উপর নির্ভর 
করে না। আথিক আয় যদি ঠিক থাকে, তবুও দ্রব্যমূল্য বাড়িলে প্রকৃত আযম 

কমিবে ? দ্রব্যমূল্য কমিলে প্রকৃত আয় বাড়িবে। আঘথিক 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন 
করিতে হইলে কৃষি, আয়ের পরিবর্তে যে পরিমাণ ভ্রব্য ও সেবা পাওয়। যায় 

শিল্প ও পরিবহূন ব্যবস্থার তাহাই প্রকৃত আয় । এই প্রকৃত আয় বাড়ানই সরকারের 
উন্নতি করিতে হইবে 

ৃ আধিক নীতির উদ্দেন্ত । জীবনযাজ্রার মান বা প্রকৃত আয় 
বাড়াইতে যাইয়। সরকারকে বহুবিধ অর্থ নৈতিক কার্কলাপে জড়িত হইতে হয়। 

জীবনঘাত্রীর মান উন্তত করিতে হইলে উৎপাদন বাড়াইতে হইবে । উত্পাদনের 

প্রধান উৎস কষি ও শিল্প। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা 

দরকার । সরকারকে সেজন্য কৃষি, শিল্প ও পরিবহনের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাদে অন্যত্র সরকার প্রত্যক্ষভাবে কৃষি পরিচালনা করেন না। 

কৃষি প্রত্যক্ষভাবে পরিচালন! না করিলেও কৃষির উন্নতির জন্য অল্প সুদে খণ দান, 

বিক্রয়ব্যবস্থা সংগঠন, কৃষিজাত দ্রব্যের দ্রাম বাধিয়া দেওয়া, নিদিষ্ট মূল্যে কৃষিপণ্য 

ক্রয় করা প্রভৃতি কাজ করেন। মূল শিল্প অনেক দেশেই সরকারী মালিকান। ও 

তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অন্তান্ত শিল্পেও শ্রমিক ও ক্রেতার স্বার্থের খাতিরে 

সরকার নানাবিধ নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করেন। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য, 

শ্রমিক সংগঠন নিয়ন্ত্রণের জন্য, ভেজাল নিবারণের জন্ত আইন করেন । একচেটিয়! 

কারবারের উদ্ভব হইলে, সরকার তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন । অনেক ক্ষেত্রে 
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কারবার সরকারী মালিকানায় লইয়া আসেন । পরিবহন শিল্পে গোড়ার দ্রিকে অনেক 

সময় লাভ হয় না। স্বতরাং বে-সরকারী ব্যবসায়ীর উপর পরিবহনের ভার সম্পূর্ণরূপে 
ছাড়িয়। দেওয়া যায় না । 

বহুসংখ্যক লোক যদি বেকার হইয়! থাকে, তবে উৎপাদন সর্বাধিক পরিমাণ হইতে 

পারে না। বেকারদের কাজে লাগাইতে পারিলে, ৫সই শিল্পে উৎপাদন বাড়িবে। 

অথচ এ জন্য অন্ত শিল্পে উত্পাদন কমাইতে হইবে ন]। 

বেকারত্বের অন্ত অনেক বিষময় ফল। সে সমস্ত বাদ দিলেও 

শ্নেফ উত্পাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নরনের জন্য সরকারকে বেকার সমস্যার 

সমাধানের জন্তা সচেষ্ট হইতে হয় । 

বেকার সমস্তার সমাধান 

কর্মসংস্থান ক্রেতাদের আথিক ব্যরের উপর নির্ভর করে । ব্যাঙ্ক মুদ্রা স্থট্টি-_-ইহার 

হ্রাসবৃদ্ধি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। ব্যাঙ্ক 
টাকাকড়ি ও ব্যাঙ্ক ৃ 
ব্যবস্থা নিয়গ্রণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ন! করিতে পারিলে নিয়োগের স্তর 

( 162] ০ 2221১10950068,6) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। 

সঞ্চয় সুষ্টর কাজেও ব্যাঙ্ক সহায়তা করে। ব্যাঙ্ক সংগঠন উত্তম হইলে, বিনিয়োগ 

অভ্যাস বাড়ে । এই সমস্ত কারণে লরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মারফত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে 

নিশ্বন্বণ করেন । 

অর্থের সাহায্যে আমরা অন্যান্য জিনিষের মূল্য মাপি। অর্থের নিজের মূল্যের 

স্থিরতা ন। থাকিলে অর্থ দিয়াই এই কাজ চলিতে পারে না। সর্বজন গ্রাহ্ৃতা না 

থাকিলে কোন দ্রব্য অর্থের কাজ করিতে পারে না। 

অননরত মূল্যের পরিবর্তন হইলে অর্থের উপর লোক আস্থা 
হারাইবে। অর্থ আর অর্থ থাকিবে না, অনর্থের স্ষ্টি হইবে । অর্থের মূল্যের 
পরিবর্তনের ফলে সামাজিক অবিচারও ঘটিতে পারে । একজন স্বল্প বেতনভোগী 

চাকুরে জীবনবীম! করিল । ২০ বংসর ধরিয়া কষ্ট করিয়া প্রিমিয়াম দিল। ইতিমধ্যে 

যর্দি অর্থের মূল্য অর্ধেক হইয়া যার, তাহার সঞ্চয়ের মৃল্যও অর্ধেক হইয়া যাইবে ॥ 
. বিনা দোষে সে শাস্তি পাইবে । অর্থকে কেন্দ্র করিয়া অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে । 

অর্থের মূল্যের মান পরিবর্তন হইলে, লে।ক আর অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম চালাইবে নাঁ। 
প্রত্যক্ষ দ্রব্য বিনিময়ের যুগে ফিরিয়৷ যাইতে হইবে, উত্পাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 
জীবনধাব্রার মান শীচে নামিয়া যাইবে । সেজন্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে ও কেন্দ্রীয় 
ব্যা্ছ মারফং অর্থ স্থষ্টির তত্বাবধান করেন ও অর্থের মূল্য যথাসম্ভব স্থির রাখিবার 
চেষ্টী করেন । 

অর্থমূল্যেব স্থায়িত্ব 
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সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে, কেবলমাত্র মাথাপিছু আয় 

বাড়াইলেই চলিবে না। মোট আয়ের বণ্টন ব্যাপারে গুরুতর বৈষম্য না থাকে 

তাহাও দেখিতে হইবে । বণ্টন একেবারে স্মান করিতে 

হইবে এমন কথা নাই । উত্পাদনে উত্সাহ বজায় রাখিতে 

হইলে হয়ত কিছুটা অসাম্য স্বীকার কর দরকার | যে পরিমাণ বৈষম্য সমাজ ন্যাধ্য 

মনে করে, কাধতঃ বৈষম্য তাহার চেয়ে বেশী হইলে, লোক ক্ষু হইবে! এই ক্ষোভ 

সমাজের কাঠামোতে ঘুণ ধরাইবে, এককালে এই কাঠামো ধ্বসিয়া পড়িবে । মৃত্যুকর, 
গতিশীল আয়কর, সম্পদকর, বিনাধুল্যে ছুপ্ধ বিতরণ,__এই জাতীয় ব্যবস্থা সরকার 
অবলম্বন করেন অসাম্য হ্রাস করিবার জন্য । 

জীবনযাত্রার মান আজ বাড়িল। কিন্তু আজ একপা অগ্রসর হইধা আগামী- 

না যদি দুই পা পিছনে সরিয়া আসিতে হধ, তবে এই 

জন্য মূলধন দ্রব্য উৎপাদন অগ্রগতি নিহ্ষল | দ্রীর্ঘকালীন সময় ধর্িধা জীবনযাত্রার 

টিন? মানের হিসাব করিতে হইবে । জীবযাত্রার মান যাহাতে 
ক্রমশই বাড়িয়া চলে তাহা দেখিতে হইখে । মুলধন দ্রব্য বাভাইতে না পারিলে এই 
নিশ্চিতি আসে না । সরকার সেইজন্য সঞ্চয়ে উৎসাহ দেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজেই 
বিনিয়োগ করেন । 

জীবনযাত্রার মান এলোমেলো।ভাবে বাডিলে চলিবে না। এক বৎসর বাড়িয়। 

দ্বিতীয় বৎসর বাড়িল। আবার কমিল। তিন বৎসরে হয়ত শেষ পযন্ত বাডিল। 

কিন্তু মন্দার বৎসরে জনসাধারণের ছুঃখছুর্দশ। বাড়িবে, অনেক লোক বেকার 

হইবে। বেকারত্বের কুফল আমরা অনেকবার আলোচন1 করিয়াছি । সুদ 

কমাইয়া ও বিনিয়োগ বাড়াইয়! সরকার মন্দা দূর করিবার 
চেষ্টা করেন । ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্দের 

হার নিয়ন্্রর করা যায় না। সরকারী রাজন্বনীতিও এই মন্দা দুর করিবার ব্যাপারে 
সাহায্য করিতে পারে । 

মন্দা ও বেকারত্বের ফলে ব্যক্তির জীবনে অনিশ্চয়তার স্ষ্টি হর । এই 

অনিশ্চয়তা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপস্থী। শগ্খের চেয়ে স্বন্ভি ভাল । ভবিষ্ৎ 

অনিশ্চিত হইলে, লোকে স্বস্তি পায় না। বঙমনেও ইহাতে কাজের লোকসান 

হয়। কাজের অনিশ্চয়তা থাকে বলিয়াই শ্রমিক হাকাভাবে কাজ করে (£০ 

৪10৬ ), যাহাতে আগামী কালের জনা কিছু কাজ থাকিয়া যার। "হাহা হইলে 

আগামী কাল কাজ ন]৷ জুটিবার আশঙ্কা কমিয়া যাইবে । রাজমিক্্রীর কান্দে রোজগার 

খারাপ নয়_যর্দ কাজ থাকে । তবুও লোক এই কাজ ছাডিগন' কম বেতনে 

আধিক অসাম্য হাস 

অন্দ। নিবারণ 



১৪৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

স্থায়ী চাকুরী খুঁজে। স্থায়ী চাকুরীতে নিরাপত্তা (5০০0: ) অনেক বেশী। 

অনিশ্চয়তার উৎপত্তি কেবলমাত্র মন্দা হইতেই হয় না। 

অন্যান্য কারণেও অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। 

কারখানায় কাজ করিবার সময় দুর্ঘটন। ঘটিতে পারে । হাত-পা হারাইয়া বাকী 

জীবন পক্ষু হই] কাটাইতে বাধ্য হওয়া আশ্চর্য নয়। কঠিন শীড়ার ফলে 
রোজগার করিবার শক্তি সাময়িকভাবে নষ্ট হইতে পারে | যদি এ সমস্ত নাও ঘটে, 

বার্ধক্যজনিত জরা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তখন আর রোজগার 

করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ভারতে যৌথ পরিবার থাকার সময়, এই ধরণের 
দুশ্চিন্তা অনেক কম ছিল। বর্ণভেদ প্রথাও কিছুটা নিরাপত্তার ভাব স্যন্টি করিতে 

সাহায্য করিত। এখন এই প্রতিষ্ঠান ছুইটি লোপ পাইতে বসিয়াছে। সামাজিক 

নিরাপত্তার জন্য অন্য ব্যবস্থা দরকার হইয়] পড়িয়াছে । মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতিও হয় । 

মূলধনের চলতি আয়ের' একটা অংশ এই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য সরাইয়] রাখা 
হয়। শ্রমিকেরও চলতি আয়ের একটা অংশ আলাদ1 করিয়া রাখ। দরকার । 

অকর্মণ্য অবস্থায় এই তহবিল তাহাকে রক্ষা করিবে। কিন্ত মুস্কিল হইল অধিকাংশ 
শ্রমিকের আয় অত্যন্ত কম। বর্তমানের ন্যনতম প্রয়োজন এতে মিটান যায় না। 

ক্ষয়ক্ষতির তহবিল গঠন তাহার ক্ষমতার বাহিরে । সুতরাং ব্যক্তিগত উদ্ভোগে 

সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর]! সম্ভব নয়। সেজন্য সরকারকে অগ্রমর হইয়া 

নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, যেমন-_ দুর্ঘটনা জনিত ভাতা, স্বাস্থ্য বীমার 

মাধ্যমে চিকিৎসা-ব্যবস্থা, গ্রভিডেণ্ট ফা, বার্ধক্য পেন্দন ইত্যাদি । 

সরকারের আঘধিক নীতির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা । 
অভাব-মুক্তি সরকারী বা ব্যক্তিগত যে উদ্যোগেই হোক, ইহার জন্য শ্রম করিতে 

হইবে । অতিরিক্ত শ্রম করিয়া যদি আয় করিতে হয়, তবে অবসর কমিয়! 

যাইবে, নৃতন অভাবের স্থষ্টি হইবে । অস্বাস্থ্য কুৎসিত পরিবেশে যদি শ্রম 
করিতে হয়, তবে স্বাস্থ্যহানি হইবে। একটি অভাব 

পূরণ করিতে যাইয়া অন্যদিকে অভাব স্থষ্টি হইবে। 

সাধারণ লোকের জীবনের বেশ একটি বড অংশ কর্মস্থানে কাটাইতে হয় । কাজের 

পরিবেশ খারাপ হইলে, ব্যক্তিত্ব বিকাশ কঠিন হইয়া! পড়িবে । অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 

একটানা দীর্ঘ সময় খাটিলে, বাকী সময় ইহার জের টানিয়া চলিতে হইবে । 

স্থজনীশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে । সেজন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়! 

কাজের পরিবেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন, যেমন-_দৈনিক খাটুনির ঘণ্ট। বাধিয়া 
দেওয়া, কারখানার আলোহাওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা ইত্যাদি । 

সামাঞ্সিক নিরাপত্তা বিধান 

কাজের সর্তের উন্নতি 
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ভারত সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নীচে আলোচনা করা হইল-_ 

ভারতে কৃষির ব্যাপারে সরকারের ভুমিকা (701 ২০1০ ০£ 0২০ 0০৬৮ 1 
[6120602) £0 4৯£1005116001:5 11) [15019, ) 2 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকার কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে কিছুট। সজাগ হন। 

প্রথম দিকে সরকারে কাজ খুব সীমাবদ্ধ ছিল। খাজনা মকুব করা, ছুণ্ডিক্ষ 

নিবারণের চেষ্টা ও তকভি (08০০8: ) খণ মকুব করার বেশী কিছু সরকার করেন 

নাই । ১৮৮৯ সালে কৃষি সম্বন্ধে ডাঃ তভোয়েলকারের 

সা হি রিপোর্ট প্রকাশিত হইল । ইহার পর ১৯০৪ সালে সমবায় 

আইন পাশ হইল। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় 

আন্দোলন গড়িয়া উঠিল । সমবায় নীতি কৃষির বিভিন্ন সমস্তা সমাধানে (বিক্রয় 
ব্যবস্থা, খণদান, বীজ ও সার ক্রয় ইত্যাদি) প্রযুক্ত হইল। ১৯২৬ সালে কৃষি 
সমন্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য রয়্যাল কমিশন ( 2২০5৪] 050920,00155190 ) 

নিষুক্ত হইল । ১৯২৮ সালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইল । এই রিপোর্টে কৃষি 

সম্বন্ধে বিভিন্ন সমস্তাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়1 সামগ্রিকভাবে সমাধানের স্পারিশ 

করা হইল । কৃষি সম্বন্ধে সরকারের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গেলেও, সরকারী 

প্রয়াস ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । 

সরকারী খণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর ছিল। আবার সময়মত পাওয়াও 

যাইত না। সেচ ও বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারী প্রয়াস ছিল অপরিকল্পিত । 

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবততনের সময় কৃষির ভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে 

হ্যস্ত হয়। রাজ্য সরকার কৃষিশিক্ষা ও কষি- গবেষণার 

ব্যবস্থা কিছু কিছু করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে পসর্ব- 

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 

পরিষদ বিশ্ববিদ্ভালয় ও রাজ্য কৃষিদপ্তরকে গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। 

প্রচার ও প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকার রুষককে উন্নততর কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত 
করার চেষ্টা কবেন। উন্নত ধরণের বীজের প্রচলন, সার ব্যবহার, মৃত্তিকা ক্ষয় 

নিবারণ ইত্যাদি ব্যাপারেও কৃষি-দপ্ধর চাষীকে সাহায্য করেন । পশুচিকিৎসালয় 

স্থাপন করাতেও কৃষকের স্থবিধা হয়। সরকার পঙ্গপালের উপদ্রব নিবারণকল্পে 

ব্যবস্থা করেন। কীট-পতঙ্গ বিনাশের জন্য ভিডিটি জাতীয় কীটবিনাশক দ্রব্য 
সরবরাহ করেন। খণ্ডিত জমির একত্রীকরণের স্থবিধ! দিবার জন্য আইন করা 

হইয়াছে । কোন কোন রাজ্যসরকার সমবায় কৃষিচাষে উদ্যোগী হইয়াছেন। একথ। 

রাজ্য সরকারের 

উপর দায়িত্ব স্ত্ত 



১৪৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

দ্বীকার করিতেই হইবে সরকারী প্রয়াসে কৃষির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। 

ঘ/ধীনতার পর জমিদারী প্রথার বিলোপ কর হইয়াছে । ভূয়িব্যবস্থা সংস্কারের পথ 

এর ৪ রাজার ওটি ভইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও পলী উন্নয়নের 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার জন্য ২৯৯ কোটি টাক] ব্যয় হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকগ্পনার 

নাছির ইহার জন্য বরাদ্দ ৫১০ কোটি টাক1। ১৯২৮ সালের কৃষি 

রিপোর্টে রুষির উন্নতিকল্পে গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতির ইঙ্গিত করা হয়। ১৯৪৬ 

সালে এই উদ্দেশ্তে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার স্ুত্রপাত হয়। ১৯৫২ সালে ইভা 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কষিকে উপেক্ষা করিয়া 

যে তুলল করা হয়, সরকার ততীয় পরিকল্পনায় তাহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। 

কৃষি উন্নয়নের গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার এমন সম্পূর্ণ সচেতন । পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে 

রায় দ্রিবার সময় এখনও আসে নাই । 
ভারতে শিল্প ও সরকার (1048505 8100 03061100913 10 170012 ) 2 

বুটিশ শাসনে শিল্প ছিল সরকার-উপেক্ষিত। গ্রুথম মহাযুদ্ধের পর জনমতের চাপে 
সরকার ভারতীয় শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্ত 

ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। এই উদ্দেশ্যে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি 

(10150111011)80122 00096500100 ) গৃহীত হয়। ঠিক 

হইল কৃতকগ্তলি শত পূরণ হইলে তবেই সংরক্ষণ দেয়] 

হইবে । কীাচামাল ভারতে পাওয়। চাই। সেই শিল্প 

জাত দ্রব্যের ভারতে বিক্রয়বাজার চাই। সংরক্ষণ ছাডা উন্নতি সম্ভব হইলে 

সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না। শেষ পধন্ত যেন সংরক্ষণ দরকার না হয়। অর্থাৎ 

হবল্পকালের জন্যই নংরক্ষণ দেওয়! চলিবে । এই সমস্ত পুরণ হইলে তবেই সংরক্ষণ 

দিবার কথা বিবেচনা করা হইবে । সংরক্ষণ নীতির ফলে কাগজ, লৌহ ও ইস্পাত, 
শর্করা ও বস্ত্রশিল্পের প্রভৃত উন্নতি হয়। এই নীতি প্রয়োগের সময় অত্যন্ত বেশী 

কড়াকডি করা হয়। ফলে সিমেন্ট, কাচ ও ভারী রসায়ন শিল্প এই সুবিধা! হইতে 

বঞ্চিত হয় । 

স্বাধীনতা লাভের পর শিল্প সঙ্ধদ্ধে সরকারী নীতি নৃতন করিয়া নির্ধারণ 
করিবার প্রয়োজন হয় । ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল সরকারী শিল্পনীতি ঘোফিত 

হয়। শিল্পগুলিকে চারিভাগে ভাগ করা হয়। (১) কতকগুলি শিল্প কেবলমান্ 

সরকারী উদ্যেগে পরিচালিত হইবে। যুদ্ধের অন্ত্শস্্, এটমিক শক্তি ও রেলপথ 

পরিবহন এই পথায়ভুক্ত। (২) কতকগুলি শিল্পে সরকারী উদ্যোগের গ্রাধান্ত 
থাকিলে, ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও সাময়িকভাবে সুযোগ দেওয়া হইবে যেমন 

বিচারমুলক শিল্প 
সংরক্ষণ নীতি 



সরকারের ভূমিকা ১৪৯ 

কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ ও বিমান মির্মাণণ টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও 

শিল্পের শ্রেনাবিভাগ_দরকারা বেতারের সাঁজসরঞ্জাম নিশাণ এবং খনিজ তেল। (৩) 
ও বেসরকারী উদ্চোগ এবং লবণ, কাগজ, শর ইত্যার্দি শিল্পে সরকারী নিয়ন্ত্রণের 

শাবক বাতি অধীনে ব্যক্তিগত উদ্যোগ চালু থাকিবে । (৪) অন্যান্য 

শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকুত হইবে। বৈদেশিক মুলধন লশ্রী 
হইতে পারিবে । তবে ভারতীয়দের শেয়ার সংখ্যায় অধিক হইতে হইবে এবং 
ভারতায় কারিগরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ও কুটির 

শিল্পে সমবায় নীতি চালু কর অপেক্ষাকৃত সহজ । উদ্বাস্ত পুনর্বসতির পক্ষেও ইহাদের 

উপযোগিতা আছে। উৎপাদনের উপাদানগুলির স্থানীয় ব্যবহার ক্ষুদ্র ও কুটির 

॥ শিল্পে সম্ভব । এই সব কারণে ইহাদের গুরুত্ব স্বীকার হইল। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে 

সমন্থয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার কেড্রীয় সরকার গ্রহণ করিলেন । অন্যান্য টবর্দেশিক 

প্রতিযোগিতার হাত হইতে ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য শুক্কনীতির যথোপযুক্ত 

পরিবর্তন করিতে সররকার প্রতিশ্রুত হইলেন । শিল্প-শ্রমিকদের জন্য ১০ লক্ষ গৃহ 

নিষ্মাণের কথা হইল | কার্ষক্ষেত্রে সরকারী নীতি প্রথমে জাতীয়করণের উপর জোর 

দিল। বামপন্থীদের খুসী করিবার জন্ট। শ্রমিকদের মুনাফা ও পরিচালনায় অংশ দিবারও 
কথা হইল । তারপর দক্ষিণপন্থীদের মন রাখার জন্য জাতীয়করণের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত 

কর] হইল । করের ব্যাপারে ধনীদের স্থুবিধা দেওয়া! হইল। কর ফাকি দেওয়া 

মুনাফা খুঁজিয়! বাহির করিবার বিশেষ চেষ্টা হইল ন।। শ্রমিক কিংবা মালিক, 

বিনিক্ষোগকারী বা জনসাধারণ কেহই সন্তুষ্ট হইল না। 

১৯৫০ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ঘোষিত হইল । ১৯৫৬ সালে 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। সমাপ্ত হইল । ১৯৫৪ সালে 

সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের নীতি স্বীকৃত হইল। 

নৃতন করিয়া শিল্পনীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিল । 

১৯৫৬ সালের *.৩০শে এপ্রিল এই নীতি ঘোষিত হইল । (১) ১৯৪৮ সালে ৬টি শিল্প 
সরকারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ও একচেটিয়! মালিকানায় চালাইবার কথা হ্য়। 

এই সংখ্যা বাড়াইয়! ১৭ কর] হইল। সমাজতান্ত্রিক কাঠামো হইতে হইলে মূল 
শিল্পগুলি রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকা দরকার । সেইজন্য এই সংখ্যাবৃদ্ধি। ব্যক্তিগত 

উদ্যোগে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহাকে বাড়িতে দেওয়া হইবে । নৃতন 
প্রতিষ্ঠান একমাত্র সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হইবে । (২) অন্ত ১২টি শিল্পে 

যুগপৎ সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ চালু থাকিবে । এলুমিনিয়াম, সড়ক পরিবহন, 

সামুদ্রিক পরিবহন ইত্যার্দি এই শ্রেণীতে পড়ে। €৩) পরিকল্পনার কর্মস্চী 
২৮৮ 

শিল্পে সরকারী মালিকানার 
পরিধি বৃদ্ধি 



১৫০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

অনুসারে অগ্ঠান্ত শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সুযোগ দেওয়া হইবে। ক্ষুদ্র ও 

কুটিরশিল্পকে অর্থ সাহায্য করা হইবে। বুহৎ শিল্পে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়! ও 

করনীতি মারফত ( 415151)08] ৪ ) সুবিধা দিয়াও ইহাদ্দিগকে সাহায্য করা 

বিশেষ ক্ষেত্রে ও অনগ্রসর. হইবে । বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের শক্তিতে 
অঞ্চল শিল্পে ন্লতির জন্য টিকিয়া থাকিবে এইরূপ ব্যবস্থাও করিতে হৃইবে। 

বিহার বাহন অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে বিশেষ সুবিধা দিয়া শিল্লোননয়নের 

ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য আনিতে হইবে । ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমবায় 

নীতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ করিতে হইবে । পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদের ক্ষমতা 

দিতে হইবে । বৈদেশিক মূলধনের বেলায়, ১৯৪৮-এর নীতেতে কোন পরিবর্তন হয় 
নাই। ১৭টি শিল্প বাদে অন্ত সমস্ত শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যে।গকে বিস্তারলাভ করিবার . 

স্থযোগ দেওয়! হইয়াছে । ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দূর হইয়াছে। 

যুলশিল্পগ্তলি সরকারী মালিকানায় রাখা হইঘলাছে। ক্রত শিল্লোন্নতির জন্য এই 

শিল্পগুলি সরকারী উদ্যোগের পর এলাকাতুক্ত করা হইয়াছে । জাতীয়করণ সম্বন্ধে 

স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলা হয় নাই। ইহাতে ভালমন্দ ছুই-ই হইতে পারে। ক্ষুদ্র ও 
কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হইরাছে। সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাতের 
স্মারক হিসাবে আঞ্চলিক ভারপাম্যের ও শ্রমিকদিগকে পরিচালনার অংশীদার করিবার 

কথ।ও রহিয়াছে । 

ব্রাজ্যসরকারের শিল্পদপ্তর কারিগরি শিক্ষা শিল্প সম্বন্ধে গবেণণ। ও শিল্প-বাণিজ্য 

ঘটিত সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করেন । বাজ্যসরকার শিকল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কিছু কিছু 

অর্থ সাহায্যও করেন । | 

সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা না হইলে অর্ধোন্নত দেশে শিল্পের উন্নতি হওয়া 

অত্যন্ত কঠিন । উৎপাদনের উপাদানের যথাযথ ব্যবহারের জন্য শিল্পের গুসার 

দরকার । সরকারকেই উদ্যোগী হইয়। শিল্লোন্নতির প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করিতে 

হইবে। 

॥ আদর্শ প্রপ্সমাল। ॥ 

1,10189088 61,9-99310010010 100081025০1 (09 (00801289378, 

সরকারের অর্থ নৈতিক কার্যাবলী বর্ণনা কর । [ পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৬] 



অয়োছশ্গ অধ্যায় 

সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা 
(005 22:01776756 2100. 1795৮ 5101012)0186 [১1817101175 ) 

“ব্যিক্তিম্বাতন্ত্যবাদের যুগে শাস্তিশৃঙ্খল। রক্ষা আর শাসনকাষ পরিচালনার মধ্যেই 

সরকারের কাধকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। আধিক সমাধানে সরকারের কোন 
ধায়িত্ব ছিল না। প্রতিযোগিত। বজার রাখিতে হইবে । তাহ হইলে ব্যক্তিগত 

উদ্যোগীই কৃষি ও শিল্পকে উন্নতির পথে লইয়1 যাইবে--এই ছিল সেই যুগের প্রচলিত 

বিশ্বাস। পরিকল্পনা ছিল অবাস্তর। এই অর্থব্যবস্থায় পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জীবন 

যাত্রার মানের উন্নতিও হইল । মাঝে মাঝে কিন্ত মন্দা দেখা দিতে লাগিল । কিছু 

কিছু লোক বেকার এমনিতেই থাকিত। মন্দার সময় 

১ বেকার সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিত। অবাধ স্বাধীনতার 

তাহার পরিণতি । (19155627917 ) নীতির কাধকারিত। সম্বদ্ধে সন্দেহ 

জাগিতে থাফিল। অ-পরিকপ্সিত অর্থ-ব্যবহায় আধিক 

ইবধষম্যও বাড়িয়া) চলিল। এই ব্যবস্থায় দ্রব্য ডত্পন্ন হয় মুনাফার আশার | দরিদ্রের 

ক্রেয়-ক্ষমতা কম। সুতরাং বেশী দাম দিবার ক্ষমতা নাই | ধনীর প্রয়োজন (2০৪9) 

হয়ত কম । কিন্তু তাহার ক্রয়-ক্ষমঠা বেশী । সে দামও দিতে পারে বেশী | সুতরাং 

ডাল-ভাতের অভাব থাকা সন্বেও রেশমী স।ভীর উত্পাদন হইতে থাকিল। শ্রমিক 

ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হইয়া উঠিল। শিল্পবিরোধ--তার ফলে 

ধর্মঘট ও লক-আউট-_উত্পাদনের লোকসান হইতে থাকিল। জনসাধারণের ক্রয় 

ক্ষমত। কম । অনেক উত্পাদিত সামগ্রী লাভজনকভাবে বিক্রয় কর] সম্ভব হইত না। 

তার ফলে উত্পাদন কমিত। ছাটাই ও বেকার সমন্তা দেখ। দিত, লোকের মন 

পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকির পড়িল। দেজন্য আবাধ স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত 

শরিতে কোন আপত্তি হইল না। ৭৯০ 

পর্সিকল্পনা কাহাকে বলে? (৬1720 15 [19101175 ?) 2 পরিকল্পনার 

প্রধোজন আজ প্রত্যেক দেশই স্বীকার করে । পরিকল্পনার রূপ প্রত্যেক দেশে অবিকল 

একরকম নয়। চীন ও ভাপত দুই-ই অনন্ত দেশ। 

উভয় দেশেই পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা । কিন্তু চীনের পরি- 

কল্পনা অনেক বিষয়ে ভারতীয় পরিকল্পনা হইতে ন্বতন্ত্র। পার্থক্য যতই থাকুক 

ইহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যও আছে । এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্রীর শিয়ন্তর 

পরিকলনা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ 



১৫২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

(05001 5030:01)। অ-পবিকল্লিত অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি, 
নিজ নিজ উদ্দেশ্টা অন্্যায়ী চলে । এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সামপ্রম্ত বিধানের কোন 
চেষ্টা নাই। পরিকল্লিত অর্থব্যবস্থ্যয় রাষ্ট্র নীতি ব1 লক্ষ্য নির্ধারণ কৰে । কেন্দ্রীয় 
পরিকল্পন! সংসদ রাষ্ট নির্ধারিত এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য উৎপাদনের উপাদান- 
গুলি ব্যবহার করার একটি সথনিদিষ্ট কার্ধস্থচী প্রণয়ন করেন । 

পরিকল্পনার উপাদান ( দু157061305 ০9£ 0197:১18 ) 2 পরিকল্পনার সুরু 

করিতে হইলে দেশে যে সমস্ত উৎপাদনের উপাদান পাওয়! 

উপাদানের হিসাব-শিকাশ যায় সে সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিতে 

হইবে। তথ্য সংগ্রহ হইলে তবেই মুল পরিকল্পনা রচনায় 

হত দেওয়া যায়। প্রাকৃতিক এখর্ধ, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, সঞ্চয়, সম্ভাব্য বৈদেশিক 

সাহায্য ইত্যাদির খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে। সঙ্গতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণ! ন] 
থাকিলে পরিকল্পনা মাঝপথে রদবদল করিতে হইবে । শেষ পধস্ত হয়ত পরিকল্িত 

লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে না। ভারতে দ্বিতীয় পরিবাধিকী পরিকল্পনার আহিক 

স্ঙ্গতি সম্বন্ধে ভুল ধারণ! কর] হইয়াছিল । ট্রদেশিক সাহায্য যত সহজে পাওয়। 

যাইবে মনে কর! হইয়াছিল, তত সহজে পাওর। যায় নাই। সরকারী রাজন্ব উদ্ত্ত 

ও সরকারী ধণও আশাঞ্জরূপ হয় নাই। তার ফলে পরিকল্পনার ছটকাট অনিবাষ 

হইয়া পড়িয়াছিল। 

উদ্দেশ্য-_-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য জান| না! থাকিলে পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদান 
কর। সম্ভব নয়। উদ্দেশ্তভেদে পরিকল্পনার বূপেন্রও ভেদ হয় । হিটলারের অধীনে 

নাৎসী জার্মাণীতে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল যুদ্ধে জয়- 
জীবনযাত্রার মানোন্য়নই লাভের উদ্দেশ্য । সুতরাং যুদ্ধজাহাজ, বিমান, যুদ্ধের জন্য 

5558 প্রয়োজনায় কাচাষাল তৈয়ারী অথবা আমদানী করার 
জন্য প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছিল । আমাদের পরিকল্পনা 

জীবনধাত্রার মান উন্নয়নের জন্ত । যুদ্ধ জাহ।জের পরিবর্তে আমাদের দরকার বাণিজ্য 
জাহাজ এবং অন্তান্ত মূলধন দ্রব্য । 

অগ্রাথিকার নির্ণর-__পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে উৎত্পাপনের বিবিধ 

ক্ষেত্রে লিপ্ত হইতে হয়। যেমন জীবনযাএর মানের উন্নতি করিতে গেলে কৃষি, শিল্প, 
পরিবহন ইত্যার্দি অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে হইবে | 

গুরুত্ব নির্ণয় উত্পাদনের উপকরণগুলি অপ্রচুর। আথিক সঙ্গতির 
অপ্রতুলতা এই অগ্াচুর্ষেরই প্রকাশ । স্থতরাং অগ্রাধিকার 

নির্ণয় কফিতে হইবে । মুল উদ্দেশ্ত সাধন করার ব্যাপারে যে কাজের গুরুত্ব সর্বাধিক, 
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সর্বাগ্রে তাহার জন্য ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে । গুরুত্বের ক্রমাছসারে নীচের দিকে 

আসিতে হইবে । ভারতে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া 

হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল 
সবচেয়ে বেশী । 

অভীষ্ট নিধধারণ (75:8১) নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে গেলে 
উৎপাদনের কোন্ ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতট? হইবে এবং এই অগ্রগতি কি সমফ্ের 

মধ্যে করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে । ভারতে পরিকল্পনার 
কার্ষকাল « বৎসর | কৃষিজ ও শিল্পজ দ্রব্যের সাধারণভাবে 

অভাষ্ট নির্ধারণ ও 
নত 5811 কতট1 বাড়াইতে হইবে কেবলমাত্র তাহ। নির্ণয় করিলে 

চলিবে না । আরও বিস্তারিতভাবে অভীষ্ট বর্ণনা কবিতে 

হইবে । খাছ্যশল্ত, তুলা পাট, কারখানার যন্ত্রপাতি, শক্তিচালিত পাম্প, জাহাজ, 

মিলবস্ত্র ইত্যাদি করিয়া কোন্ ক্ষেত্রে কতটা সফল লাভের আশা করা যায় 

তাহা বলির দিতে হইবে । নির্ধারিত অভীষ্টগুলির উপর নির্ভর করিবে কারধ- 

তালিকার প্রকৃতি । অভীষ্ট নির্ণয়ের সময় দেখিতে হইবে অভীষ্টগুলির পরস্পরের 

মধ্যে যেন সামঞ্তশ্তট থাকে । কয়লা উৎপাদন বাড়ান হইল। সঙ্গে সঙ্গে যদি 

পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না কর! হয় তবে কয়লা! খনিমুখেই স্ত,পীরুত 

হইবে । কলকারখানার কাজে লাগিবে না। 

যতই সতর্কতা অবলম্বন কর] হোক তুলচুক করা খুবই স্বাভাবিক। তথ্য সংগ্রহের 

ব্যাপারে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ব। অভীষ্ট নির্ধারণে যে কোন ধাপে তুল হইতে পারে । 

নির্ধারিত অভীষ্ট বাস্তবে কতদূর পরিণত হইল তাহা সব সময় যাচাই করিয়! দেখিতে 
হইবে । দরকার হইলে পরিকল্পনার সংশোধন করিতে হইবে । 

৬/সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ( 0০৮611)206170 200. 106৮1010002 10120. 

13754 )2 পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান অনেক ভউন্রত। উত্পাদন ও 

আম প্রতি বখসর কিছু কিছু বাডিতেছে। অর্থব্যবস্থার দোষে এই উন্নত মানের 

অবনতি না ঘটে ইহাই সেই সব দেশের চিস্তার বিষয় । জীবন যাআার মান যে 

স্তরে আছে সেই স্তরে টিকাইয়! রাখাই তাহাদের সমস্যা ।-০% অনুঙ্গত দেশের সমস্যা 

রর কিছুটা ভিন্ন ধরণের । আঘিক অগ্রগতি এখানে স্থরুই 

রবের উন্লগনের আন্ত সরকাধী হয় নাই। কোন কোন দেশে বরং জীবনযাত্রার মানের 
অধোগতি হইতেছে । আথিক অগ্রগতির অস্তরায়গুলি 

এখানে অত্যন্ত প্রবল (অন্ধন্লত দেশগুলিতে জনসংখ্যার বেশীর ভাগ জীবিকান্র 

জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে । অথচ কৃষি এইসব দেশে অত্যন্ত অনগ্রসর । 
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জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষির উপর চাপ বাডিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের 

[ুঞ্কনন্য থাকায় বুহ্দায়তন উত্পাদন প্রথার স্থবিধা পাইবার উপায় নাই । কুষক 
দরিদ্র, খণভারে জর্জরিত । উন্নত প্রণালী প্রবর্তনের সামর্থ্য বা উৎস্াভ 

কোনটাই তাহার নাই। সরকারী প্রচেষ্টা বতীত এই সমস্তার সমাধান 

সম্ভব নয়। 

দেশের ক্রমবর্ধধান জনতা চাষের জমি হইতে সম্পকচ্যুত হইয়া অন্যত্র সম্পদ 

স্ষ্টির কাজে নিযুক্ত ভইবে তাহারও উপায় নাই। কারণ অন্তন্নত দেশগুলি 
শিল্লেও পশ্চাৎ্পদ । ফলে বেকারের সংখ্যা দিন দ্বিন বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের 

বিত্তশালী লোকের সহজ উপায় রোজগার করিতে চায় । শিল্পে ঝুকি আছে। 

তার চেয়ে সুদে টাকা খাটান, জমিতে লগ্ী করা ব! অলঙ্কারপত্র ক্রর করাই তারা 
শ্রেয় মনে করে । বেশীর ভাগ লোকের আয় এত কম যে সঞ্চয়ের প্রশ্নই উঠে 
না। কারিগরি দক্ষতার অভাবও আছে । ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর নির্ভর করিয়া 

থাকিলে ঈপ্সিত শিল্লোন্নতি কোনদিনই হইবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারকে 
ঈপ্সিত শিল্পোন্নতির জগ্ত কিছু প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । অন্যান্থ 

সরকারী মালিকানা ও সর্বত্র ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বীকার করা হইলেও চুভাস্ত 
5 দায়িত্ব সরকারকেই লইতে হইবে । সরকারী মালিকানার 

প্রসার কম বা বেশী হইতে পারে। কিন্তু সরকারী তত্বাবধান উত্পাদনের 

সর্বস্তরেই দরকার হৃইয়!? পড়ে । বিক্রয় বাজারের অভাব হইলে শিল্প গভিয়! উঠিতে 

পারে না। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা সেজন্য শিল্প গঠন করিবার ঝুকি লইতে নারাজ 

হন। দশটি শিল্প তিনি একযোগে সুরু করিতে পারেন না। সরকার তাহা 

পারেন । নয়টি শিল্পে যে আয় উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে দশম শিল্পটির বিক্রয় 

বাজার স্থ্টি হইবে | এই ধরণের স্ষম উন্নয়ন €07151)590 ০৮৩1০137061) 

একমাত্র সরকারী উদ্যোগেই সম্ভব । ব্যক্তিগত উদ্যোগে উদ্যোক্তা নিজের 

মুনাফা বাডাইতেই ব্যস্ত থাকেন, তাহার মুনাফ1 বাডাইতে যাইয়া অন্যশিল্লে আয় 
কমিয়া গেল কিনা তাহা দেখিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। এর ফলে 

শিল্লোন্নয়নের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। বৃহৎ শিল্প প্রপারের ফলে হয়ত কুটির 

শিল্প ধ্বংস হইল । অনেক লোক বেকার হইল । বুহৎ শিল্পপতি লাভের খতিয়ান 

করার সময় এই লোকসান বাদ দিবেন না। সমাজের দ্রিক দিয়া ইহ1 গুরুতর 

লোকসান। অনুক্রত দেশের আথিক সঙ্গতি কম। এ রকম লোকসান এই সব 

দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর | সরকারী তত্বাবধান ব্যতিরেকে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে 

সামগ্রশ্য আন সম্ভব নয়। শী 
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কবি ও শিল্পে উন্নতি করিতে হইলে পরিবহন ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে 
 হুইবে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইলে কৃষি ও সমস্ত. শিল্পেরই সুবিধা হর । 
উসইজন্তই কোন শিল্প একক প্রচেষ্টায় এই উন্নতি করিতে পারে না। কারণ 

যারা ইহার সফল সে একভাবে ভোগ করিবে না। পরিবহনে 

একী লাভ হইতে অনেক দেরী হয়। ভাবতে রেললথে আজ 
যথেষ্ট উদ্বত্ত হয। কিন্তু যখন রেলপথ প্রথম স্থাপিত 

হয়, তখন অনেকদিন লোকপান দ্বিতে হইয়াছিল । অনেক শিল্প গড়িজা উঠিলে, 

পরিবহনের চাহিদা বাড়ে__লাভ তয়। ব্যন্তিগত উদ্যোক্তা এতদিন সবন্র করিতে 

চান না। এইসব কারণে পরিবজ্জুন ব্যবস্তার উন্নতি করিতে হইলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও 
অনেকক্ষেত্রে মালিকানা প্রয়োজন 7 

উন্নয়ন পরিকল্পনা! সফল করিতে হইলে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজোন্ন়নমূলক 

কাধের প্রয়োজন আছে। মূলধন স্ম্বন্ধে আলোচনা 
জাতীয় জীন্নের মানোন্রয়নের সি 
অন্য সমাজোননয়নও প্রয়োজন করিবার সময় আমর দেখিয়াছি মূলধন দ্রব্গত বা মন্জথা- 

গত হইতে পারে । এই সব সমাজোন্নয়ন কাধের ফলে 

শ্রমিকের দক্ষত] বান্ডে। উত্পাদনে সহারতা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা! নিজ ব্যয়ে 

কাজ কবিতে পারে না। কেননা তাহার ব্যয়ে যে শ্রমিকের দক্ষতা বাছিল, সেই 

শ্রমিক যে চিরকাল তাহার অধীনেই কাজ করিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। ভা 

ছাড়া সমাজোন্নয়ন করিতে হইলে অনেকগুলি সমস্যার যুগপৎ সমাধান করিতে হর । 

একযোগে অনেক ব্যয় করিতে হয। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার এত অধিক ব্যয় করিবার 

সামর্থ্য নাই। সমাজোন্নয়ন একমাত্র সরকারী উদ্যোগেই সম্ভব । ১ 

সার্দারণভাবে পরিকল্পনার ব্যাপারে ঘে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়, উন্নয়ন 

পরিকল্পনা! রচনাকালেও সেইসব বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয় তাহ। বল।ই বাহুল্য । 

তথ্যসংগ্রহ, উদ্দেশ্য নির্ণয় অভীষ্ট নির্ধারণের প্রয়োজনীরতা এখানেও আছে। 

শিল্োননত দেশগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন কর] অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য | সেই 

শ্লব দেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক না হইলেও ক্ষতি নাই । ব্যক্তিগত উদ্যোগের 

উপর অনেকট নির্ভর কর! যায়। অনুন্নত দেশে আথিক অগ্রগতি সুক্ঃ করাই 
হইল পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। উন্নত দেশে অগ্রগতি বজায় রাখা হইল 
প্রধান জমন্তা। অগ্রগতি একবার সুরু হইলে, তাহা বহাল রাখা তত কঠিন নয়। 

প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করিয়! আধিক অগ্রগতি চালু করা অনেক বেশী কঠিন। 
উন্নয়ন পরিকল্পনায় সেইজন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার পরিধি অনেক ব্যাপক । 

বর্তমান রাষ্ট্র পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক না হইলেও সমাজতন্ত্রঘে বা । ব্যক্তিগত উদ্যোগের 



১৫৬ পৌরবিজ্ঞন ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

উচ্ছেদ না হইলেও, তাহার ক্ষেত্র সম্কৃচিত। ব্যক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগের মধ্যে 

সঠিক সীমারেখা অঙ্কন কর! সহজ নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ অধিকমাত্রায় সঙ্কুচিত 

করিলে ধনিকশ্রেণীর সহান্ভূতি হারাইতে হইবে । আবার সরকারী উদ্যোগ খর্ব 

কর] হইলে, জনসাধারণ অসন্তুষ্ট তইবে। অথচ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্থা সকলের 

সহযোগিতা দরকার । 

প্রশাসনিক ব্যাপারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। 

উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের প্রসার অনিবার্য । 
সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীর £ 
দক্ষতা, সহযোগিতা এবং. যে কর্মীবুন্দের মাধ্যমে সরকার কাজ করিবেন, তাহাদের 
সাধুত। একান্ত প্রয়োজন অকু্ঠ সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায়, তীাহার। যদি 

দুর্নীতিমুক্ত না হন, ব্যবসা! পরিচালনার ব্যর্থতা প্রায় সুনিশ্চিত । 
ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাস ([31560:5 ০£[70018+5 [9০৪10 

[2016 751905 ) হ ব্রিটিশ আমলে বিদেশী সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির 

উন্নয়নের জন্য কোন গরজ ছিল না। ব্যক্তিগত উচ্যেগের উপর আঘধিক জীবন 

নির্ভর করিত। ১৯২৯-এর জগদ্ধাপী মন্দার পর ব্রিটেনের মত ব্যন্তিগত উদ্যোগের 
পীঠস্থানেও সবকারী পরিকল্পনার কথা উঠে। ১৯৩৪ সালে স্থপ্রসিদ্ধ স্থপতি ও 

অর্থবিদ্যাবিদ বিশ্শেশ্বরায়া ভারতের অনগ্রসরতার জন্য 

সরকারী উদাপীনতাকে দায়ী করিয়া একটি বই লেখেন । 

১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের তরফ হইতে “জাতীয় 

পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি" প্রতিষ্ঠা করা হ্য়। জনমতের চাপে বিদেশী সরকার 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি “পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ” প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

১৯৪৭ সালে ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের 

উদ্দেশ্তে জাতীয় সরকার 'পরিকল্পন] উপদেষ্টা সংস্থা” গঠন করিলেন । ১৯৫৭ সালের 

ডিসেম্বর মাসে পাকাপাকিভাবে “পরিকল্পনা সংসদ (10181012176 00200101551015 ) 

গঠন করা হইল। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন]? 
চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইল । ইহার আগেই কতকগুলি ছোটখাট উন্নয়ন পরিকল্পন। 

সরু কর? হইয়াছে। সেগুলিকে প্রথম পঞ্চবাধষিকী 

বিনা তারিত হকার পরিকল্পনার মধ্যে অস্তভূ্ত করিয়া পরিকল্পনার কাল 
ও পরিকল্পনা! পরিষদ 

নির্দিষ্ট হইল ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের 

মার্চ পর্যস্ত। ইহার পর আসিল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা । ইহার সময়কাল 
১৯৫৬ সলের এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সালের মার্চ পর্যস্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ 

হইতে আর বেশী দেরী নাই। ইতিমধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়াও প্রকাশিত 

উন্নয়ন বিষয়ে বিদেশী 
সরকারের 'দাসীনতা 



সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্লন! ১৫৭ 

হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ষকাল হইবে ১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৬ 

সালের মাচ পধস্ত | 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা (51555 015 5621 212 )৪ মাথাপিছু 

আয় দ্বিগুণ করিবে, হইবে, ইহাই হইল সাধারণভাবে ভারতে পরিকল্পনার লক্ষ্য । 
ইহার জন্য একাধিক পরিকল্পনা দরকার হইবে। প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন। এই 
লক্ষ্যে উপনীত হইবার প্রথম ধাপ। প্রথম পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয় ১৮% 

এবং মাথাপিছু আয় ১১% বাডিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। সাধারণ লোকের 

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে মাথাপিছু আয় 

বাডাই যথেষ্ট নয় । জাতীয় আয়ের সুষম ব্টনও দরকার । 

ভারতে মে।ট জাতীয় আয় অত্ান্ত কম। সেভন্য গুথম অবস্থায় উৎপাদন বুদ্ধির 

দিকেই বেশী নজর দেওয়] হইয়াছিল । 

লক্ষ্য 

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে ২০৬৯ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন বে-সরকারী 

স্তরে ৩৮৩ কোটি টাক] ব্যয়ের প্রস্তাব কর হয়। বে-সরকারী উদ্যোগে মোট খরচের 

যধ্যে ২৩৩ কোটি টাকা শিল্পে নৃতন মুলধন সরবরাহের 

জন্য এবং ১৫০ কোটি টাক পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রপাতি 

সংক্কানের জন্য ব্যয় হইবে আশা কর! হয় । সরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমাণ জনমতের 

চাঁপে বাড়াইয়! ২৩৭৮ কোটি টাকা কর] হয় । বিভিন্ন খাতে মোট বরাদদ এবং কাধতঃ 

কত ব্যয় হয় নীচের ছকে বর্ণনা করা হইল-_ 

বৈশিষ্ট 

পরিবতিত ব)য়বরাদ্দ রর 

কোটি টাকার শতকরা | কোটিটাকা! শতকরা 

]১। কৃষি ও পলী উন্নয়ন ৩৫৪ ১৪-৯ ২৯৯ ১৪৮ 

২। সেচ ও €বছুতিক শক্তি ৬৪৭ ২৭২ ৫৮ ৫ ২১৯*১ 

৩। শিল্প ও খনিজ ১৮৮ ৭৯ [| ১০০ : ৫*০ 

যানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা 

সমাজসেবা ও পুনবসতি 



১৫৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্র পরিচয় 

কার্ধতঃ ব্যয়ের মোট অঙ্ক সংশোধিত করিয়া ১৯৬০ কোটি টাক কর। হয়। 

এই ছক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের বেশীর ভাগ (৫ ১:২%) 

জলসেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্কাপন, পথঘাট নির্জাণ এবং রেলপথের 

সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করার জন্য ব্যয় হইবার কথা । এই সব মৌল সম্পদের উপর 

রুমি ও শিল্পের উন্নতি নিভর করে । সরকারী উদ্যোগে এই সব মৌল সম্পদ স্থষ্টি 

হইলে ক্রমশঃ ব্যক্তিগত উদ্ভোগে আরও বেশী সম্পদ স্ট্টি ইইবে__এই রকম মনে করা 

হইয়াছিল । কুধষির উন্নতির জন্তা বরাদ্দ ভয় প্রায় ১৫%। সমীজকল্যাণের পথে 

দেশকে অগ্রসর করিবার জন্য শিক্ষা, স্থাস্থ্য, গৃহনিমন।ণ ইত্যাদি ব্যাপারেও সাধ্যমত 

ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এই সমস্ত খাতে ব্যয় করিবার পর সাক্ষাত্ভাবে শিল্পেননয়নের 

জন্তা উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা কর। সম্ভবপর হয় নাই । শিল্পোন্রয়নের দায়িত্ব বে-সরকারী' 

উন্যাগের উপর ছিল । 

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প অপেক্ষা কৃষির উপর বেশী জোর দিবার সন্গত কারণ! 

আছে । ছ্িতীয্ন মহাধুদ্ধের সময় ভারতে খাছ্যধভাব দেখা দেয়। দেশবখিভগের ফলে 

পরিকল্পনার প্রাক্কালে খাগ্যাভাব আরও তীব্র হইয়া উঠে। অভ্ুন্ত জনসাধারণের 

নিকট সহযোগিতার আশা কর! চলে না । অথচ দেশবাসীর সহযোগিতা না পাইলে 

পরিকল্পনা কখনও সফল হইতে পারে না। খাছ সমশ্তার সমাধান সেজন্য অত্যন্ত 

জরুৰী হইয়া! পভিয়াছিল। দ্রেশবিভাগের ফলে ভারত 

আরও একটি সমস্তার সম্মুখীন হয়। পাটকল ও কাপড়ের 

কলগুলির কাচামালের ঘাটতি দেখা দিল। তুলা ও পাট যে সমস্ত স্থানে উৎপন্ন 

হয়, সেগুলি বেশীর ভাগ পাকিস্তানের অংশে পড়ে । ফলে ভারতের পাটশিল্পে ও 

বস্ত্রশিল্পে সঙ্কট দেখা দে । খাগ্যাভাব ও কাঁচামালের ঘাটতি পূরণের জন্য কষির 

উপর জোর ন1 দিয়] উপায় ছিল না । 

ক্লসির উন্নতির জন্ত পতিত জমি উদ্ধার, জলসেচ, সার ও উন্নতধরণের বীজ প্রয়োগ, 

ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন কর] হয় । কৃষিজ উৎপাদন ৫২৭ লক্ষ টন হইতে বাডাইয়া 

৬১৬ লক্ষ টন করিবার কথা হয় । কষিজ উৎপাদন বাড়িয়া কার্ধতঃ ৬৪৯ লক্ষ টন 

হয় । তুলা এবং পাটের নির্দিষ্ট অভীষ্ট € 6৪8০6) ছিল ৪২ ও ৫৩৯ লক্ষ গাট। 

কার্ধতঃ উত্পাদন হয় যথাব্রমে ৪০ ও ৪২ লক্ষ গাট। কৃষির অন্যান্য প্রায় সকল 

স্তরেই ফলন কিছু কিছু বুদ্ধি পায়। 

ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের ব্যবস্থ। অপরিহাধ | প্রথম পরিকল্পনায় 

বহুমূখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির উপর জোর দেওয়! হয়। এই পরিকল্পনা 
গুলিতে সেচ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নৌ-চলাচল 

কৃষির অগ্রাধিকার 
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ব্যবস্থাও হয়। বৃহৎ ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর 

জমিতে সেচের ব্যবস্থা কর] হইয়াছে । বহুমুখী পরিকল্পন1- 

গুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দামোদর পরিকল্পনা, উড়িস্তায় 
মহানদী পরিকল্পনা, পৃরব-পাঞ্জাবে ভাকরানাঙ্গাল পরিকল্পনা, মধ্যঞ্রদেশে চম্বল পরি- 

কল্পন1, বিহারে কোশী পরিকল্পন1 ও উত্তর-প্রদেশে রিহান্দ পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য । 

কষির উন্নযমের জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্তার আবশ্বাকতা আমর] পুর্বে আলোচন। 

করিয়াছি । মোট ব্যযের প্রায় এক চতুর্থাংশ এই খাতে 

বায় করা হইয়াছে । এই ব্যবের অধিকাংশ রেল- 

পরিবহনের উন্নতিব জন্য খরচ করা তইয়াছে। রাজ্য ও জাতীয় সডকগুলির সংক্কাক 

ও সম্প্রসারণের জনও বেশ কিছু ব্যয় করা হয়। 

সমাকলেবার খাতে প্রায় এক পঞ্চমাংশ ব্যয় করা হয় । গাথমিক বিদ্যালয়ের 

সংখ্যা ১৮৭ লক্ষ হইতে ১৭৮ লক্ষ তইরাছে । জনস্বাস্থ্য, 

গৃহনির্নাণ, শ্রমিককল্যাণের ব্যাপারেও নিরূপিত অভীষ্টরেব 

কাছাকাছি পৌছান সম্ভব হইয়াছে । 
শিল্পের খিলবস্্ উৎপাদন নিরূপিত লক্ষ্য হইতে 9০ কোটি গজ বেশী হইরাছে 

চিনি, সেলাইকল, কাগজ এও সাইকেল উৎপ।দনে আমরা 

নির্দিষ্ট অভীষ্ট পথে পৌছাইয়াছি। ইঞ্জিনিয়ারীং শু 

রাসায়নিক শিল্পেব অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য | জাহাজ ও বিম্ণান নির্মঃণ, ভি ডিটি ও 

পেনিসিলিন প্রস্তুত এবং খনিজ তৈল পরিশোপনের কান্ুখান। প্রথম পরিকল্পনার 

আমলে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় । 

প্রথম পরিকল্পনার অর্থনংস্থান ( চি105811011)05 0105 57751 171৮6 সত] 

[1917 )? পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পদ স্ষ্টি। সম্পদ কষ্টির প্ররাসের স্থত্রপাত অর্থের 

দ্বারাই হয়। পরিকল্পন1 স্বফল্যমপ্তিত করিতে হইলে, বিভিন্ন খাতে পরিকল্পিত ব্যধের' 

জন্য উপযুক্ত অর্থসংস্থান করিতে হইবে । প্রথম পরিকল্পনায'অথের ব্যবস্থা ছিল-_ 

জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন 

পবিবঠন 

সমাজসেল! ও গামান্রয়ন 

শিল্প ও খনজ 

বরাদা কাযতঃ 

কোটি টাক! কোটি টাকা! 

১। রাজস্ব হইতে উদ্বধন্ত -- ৭৩৮ - ৭৫২ 

(বেলের উদ্বত্তসহ ) 
২। সরকারী খণ -_- ৫২০ - ৬০০ 

(জনসাধারণ, সরকারী আমানত 

ও বিবিধ তহবিল হইতে ) 7 
১২৫৮ সি ১৩৫২ 



১৬০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পর্ধিচয় 

বরণঙ্ছমত কাধতঃ 

ফোটি টাকা কোটি টকা? 

১২৫৮ ১৩৫২ 

৩। বৈদেশিক সাহায্য -- ১৫৬ ১৮৮ 

9। ঘাটতি শে ২৯০ নি২৩ 

(নৃতন মুদ্রা স্থষ্টি করিয়] 

যে অংশ মিটাইতে হইবে ) 

১০০৪ -া ১৯৬৩ 

অর্থের এই বিলি ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সঙ্গতির হীনতার কথা 

স্মরণ করাইয়া] দেয়। পরিকল্পনা সংসদ আমাদের সর্বনিয় প্রয়োজনের ভিত্তিতেই 

বায় বরাদ্দ হিসাব করিয়াছিলেন । কার্ধতঃ এই সর্বনিয্স ব্যয়ের অর্থও. আমর যোগাঁড 

ধর পারি নাই। | 

প্রথম পরিকলনার ফলাফল €7:81086107 026 002 ঢা56 16 ০৪ 

[0177 ) 2 জাতীয় আয় আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি ভারত উন্নত 

দেশগুলির তুলনায় কত পশ্চাৎ্পদ | জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিয়] ইনার্দের সমান 

হইতে সময় লাগিবে। পরপর অনেকগুলি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে । 
প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল সীমিত । ছিতীয় মহ্াযুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে ভারতে 

দারুণ খাদ্যাভাব, কাচামালের ঘাটতি ও মুদ্রাম্কীতি দেখা দেয়। দেশে ভীষণ 

ছুঃখ-দর্দশ]! দেখা! দেয়। মহাযুদ্ধের সময় যন্ত্রপাতির অতি প্রয়োজনীর সংস্কারও 

অবহেলা করা হয়। দেশ অনেকটা পিছনে পিয়া গেল। প্রথম পরিকল্পনার 

নর্বাচিত অভীষ্টগুলি সিদ্ধ হইলেও, জীবন যাত্রার মানের কোন চমকপ্রদ উন্নতি তইতত 

না। পাচ বৎসরে জাতীয় আয় ১১% বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশ কর? হইয়াছিল । 

ইহাঁকে নিশ্চয় উচ্চাশা! বল! চলে না । বতওমান সমস্যাগুলির কিছুট? সমাধান করা, 

দেশবাসীর অসহনীয় দ্রারিদ্রের কিছুট। লাঘব করা, ছিতীয় পরিকল্পনার অনুকূল পরিবেশ 

স্ষ্টি করা__ইহাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । 
কৃষির প্রায় প্রত্যেক স্তরেই ফলন বাড়িয়াছিল। ইস্পাত, এলুমিনিয়ম, সার ও 

কৃষি যন্ত্রপাতি বাদ দিলে শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন নির্ধারিত অভীষ্ট অতিক্রম করিয়! 

গিয়াছিল। পেনিসিলিন, ডি ডি টি, খনিজ তৈল পরিশোধন-_-এই সব নৃতন শিল্পের 

গোডা পত্তন হয়। সরকারী উদ্যোগে আথিক উন্নতির জন্য খরচ হয় ২০০০ কোটি 

টাকা। ইহার মধো ১৫০০ কোটি টাকা সরাসরি সম্পদ বুদ্ধির কাজে খরচ হয়। 

বে-সরকারী উদ্যোগে মৌল সম্পদ সৃষ্টি হয় প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার । পাঁচ বৎসরে 
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প্রায় ৩১০০ কোটি টাকার অর্থাৎ গড়ে প্রতি বসর ৬২৭ কোটি টাকার নৃতন সম্পদ 

সৃষ্টি হয় । সম্পদ বৃদ্ধির কাজ পরিকল্পনার আমলে কিছুট! ত্বরাশ্িত হইয়াছে । পাশ্চাত্য 
দেশগুলিতে অগ্রগতি এখনও যে হারে, সেই হার বজায় রাখিতে হইলে বাষিক সঞ্চয় 

বাড়াইয়। ১৭/১৮% করিতে হইবে । 

বেকার সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে । মৌস্থমী বাসর অনিশ্চয়তা হইতে এখনও 

মুক্তি লাভ সম্ভব হ্য় নাই। এমন কি পরিকল্পনার ফলেই আথিক ন্াচ্ছন্দ্য দেখা 

দিয়াছে একথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অন্ুকুল স্যোগ সমাবেশের ফলেই 

এই পরিমিত সাফল্য অজিত হইয়াছে । এ সম্ভাবনা উডাইন়। দেওয়। যায় ন1। 
তবুও একথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রথম পরিকল্পনাকালীন পরিমিত সাফল্য 

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সহজ করিয়। তুলিয়াছে। বৃহত্তর দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণের সাহস 
বরে | ূ 

তবতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্সনা (70175 92০970 ছ1৮০ 62 191 )৪ 

দ্রুততর হারে অগ্রগতি সম্ভব হইলে মৌলসম্পদ স্থষ্টিকে প্রাধান্য দিতেই হইবে । 

মূলধন দ্রব্য ব্যতিরেকে শ্রমের সদ্ধ্যবহার অসম্ভব । সেইজন্য 

দ্বিতীয় করিকল্পনায় ব্যয়ের বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করিতে হইল। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাধকালে অর্থসঙ্কটের জন্ত কিছু ছাটকাট করিতে হয়। দ্বিতীয় 

পরিকল্পনার চারটি মূল উদ্দেশ্য । 

(১) উক্সয়নের দ্রেততর গতি £ প্রথম পরিকল্পনায় পাচ বৎসরে জাতীয় আয় 

১৭৫% বৃদ্ধি পায় । মুল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাচ বৎসরে জাতীয় আয় ২৫% বাডাইবর 

কথা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর €জোর দেওয়। হইয়াছিল । দ্বিতীয় পাঁপিকল্পনায় 

প্রধানতঃ শিল্প প্রসারের সাহায্যে আয় বাড়ানর চেষ্ঠা হয়। 

(২) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি ১ প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি বিধান 

করিবার চেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টা কছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয় । খাছ ও কাচামালের 

ঘাটতি |কছু কমে। কৃষির অধিকতর উন্নতির জন্য শিল্লোন্নয়ন দরকার । শিল্পোন্নয়ন 

স্থগম কাঁরতে হইলে মুল শিল্পগুলির উন্নতি আগে করিতে হইবে। সেজন্ত দ্বিতীয় 

পরিকল্পনায় কয়লা, লৌহ ও ইম্পাত বস্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর 
দেওয়া হয়। 

(৩) কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ £হ দেশের জনসংখ্যা বাড়িয়াই 

চলিম্বাছে । বুল পরিকল্পনায় পাচ বৎসর ১১০ লক্ষ লোকের নূতন নিয়োগ হইবে 

আশা করা হয়। 

উদ্বেশ্ট 



১৬২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

(৪) সমাজতান্ত্রিক. পক্ষপাত£ আঘিক অসাম্য হ্রাস কর! এবং অর্থ নৈতিক 

ক্ষমতার অধিকতর সমানভাবে বাটোয়ারর উপর জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে 

বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমবায় নীতির প্রসার করার কথা হয়। গতিশীল 

কর, শ্রমিক কল্যাণ ও সেবামূলক কাজের প্রসারও এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সাহা্য * 

করিবে। 

প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও সরকারী উদ্যোগে দেশের সম্পদ 

বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খাতে কতকগুলি বরাদ্দ ধর হয়। 

সরকারী উদ্যোগে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে । 

বিভিন্ন খাতে এই মোট অঙ্ক ভাগ কর] হইয়াছে এইভাবে-__ 

বৈশিষ্ট 

৪ 
ৃ ূ শত করা বৃদ্ধি ূ কোটি টাক |শতকবা ভাগ। প্রথম পাঁবকানা কিলনাষ 
ূ টু 

;১। কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ৫৬৮ 1 ১২ ৫৯ 

ূ ২। জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি ৯১৩। ১৯ | ৩১ 

| ৩] শিল্প ও খনিজ ৮৯০ ১৮ তানি 

ৃ | যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থী ১,৩৮৫ ২৯ ১৪৮ 
ৃ 
?€। নমাজ-উন্নয়ন ও পুনবসতি ৯৫ ২০ ৭৭ 

র ৬। বিবিধ ৯৯ ২ | %৩ 

1 8 বা ১৯ 
ৃ ৩১৮০০ ১০০ | 

প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীর পরিকল্পনাতেও বে-সরকারী উদ্যোগে সম্পদ শষ্টির 

একট হিসাব করিবার চেষ্ট। কর হইয়াছে। শুধু বড বড শিল্পসংস্থাকে প্রথম 
পরিকল্পনার আওতায় আন হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বে-সরকারী উদ্যোগে 

সম্পদ স্মষ্টির সামগ্রিক হিসাব নিকাশ করার চেষ্ট। হয়। বে-সরকারী ক্ষেত্রে ২৪০০ 

কোটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমান কর। হয়। এই মোট ব্যয় যেভাবে ব্টন হইবে 

অন্মান করা হয় তাহ1 পরপৃষ্ঠায় দেওয়! হইল-_- 



সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৬৩ 

কোটি টাক! 

১। বড় শিল্প ও খনিজ ৫৭৫ 

২। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রেলপথ বাদে 

অন্তান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থ। ১২৫ 

৩। নির্মাণের কাজ ১,০ ০০ 

৪। কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প ৩০০ 

৫ | মজুত কাচামলের জন্য ৪০০ 

২,৪০০ 

স্থায়ী সম্পদ বুদ্ধির জন্য ৩৩৮ €কোটি টাক1 এবং বাকি অংশ চলতি উন্নয়নের জন্য 

বরাদ্দ হইয়াছে । ছোট আকারের €সচ ব্যবস্থা, চাষের 

জমির পুনরুদ্ধার, বনজঙ্গল রক্ষণাবেক্ষণ, ফসল সংরক্ষণের জন্য 

গোলাঘর নির্ধাণ, পশ্ড পালনের উপ্নততর ব্যবস্থা, মাছের চাষ-_-এই সব উন্নয়নমূলক 

কাজে ব্যয় কর! হইবে | সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন1, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমবায় 

গঠন করা__এই সমস্ত ব্যয় চলতি হিসাবের মধ্যে ধর! হইয়াছে । 

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন 

জলসেচের পরিকল্পনা ও ৪৪টি নৃতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্তর 

এই সময়ের মধ্যে শেষ করা হইবে । বাকী ৫০ কোটি 

টক চলতি হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে । 

ফ্মলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি 

লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদন বুদ্ধির দিকে সব চেয়ে বেশী 
শিল্প ও খনিক্র নজর দেওয়া হ্ইয়াছে। ভারী শিল্পের জন্য ৬৯০ কোটি 

টাকা ব্যয় হইবে। 

৫০ কোটি টাকা চলতি হিসাবে ব্যয় হইবে, বাকি সমস্ত টাকা স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির 
কাজে ব্যয় করা হইবে । এই টাকার বেশীর ভাগ খরচ 
হইবে রেলপথের সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্য । নুতন 

রেলপথ, সড়ক নির্মাণ, বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্যও কিছু ব্যয় কর! হইবে । 

৪৫০ কোটি টাকা স্থায়ী সম্পদ বুদ্ধির জন্য ও ৪৯০ কোটি টাকা চলতি হিসাবে 

খরচ হইবে । স্থায়ী সম্পদের মধ্যে নৃতন গৃহ নির্াণকেই 

বিশেষ প্রাধান্য দেওয়! হইবে, বিবিধ--১৯ কোটি টান? 
নৃতন বাড়ীঘর নির্মাণের কাজে ব্যয় কর! হইবে। বাকী সমস্ত টাকাই চলতি হিসাবে 
খরচ করা হইবে । 

পরিবহন 

লমাজ উন্নয়ন 



১৬৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

কুষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে ১৮% 

শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৬২%। জাতীয় আয় বাড়িবে ২৫% ॥ 

জনসংখ্য। বৃদ্ধির জন্ত মাথাপিছু আয় বাড়িবে ১৮% | উত্পাদনের একট! ক্রমবর্ধমান 

অংশ কারখানা ও কলকরজ্জার আকার গ্রহণ করিবে । মোট উৎপাদন যে হারে 

বাড়িবে, ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়িবে তাহার চেয়ে কম হারে । ভোগ্যদ্রব্যের 

পরিমাণ মাথাপিছু বাড়িবে ১৬%। & 

ঞা দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহু £ পরিকল্পনা কার্ধকরী করিতে হইলে, অর্থ- 
সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা দরকার । অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা ফলপ্রস্থ না হইলে বরাদ্দমত 

ব্যয় করা সম্ভব হইবে না। পরিকল্পনার অভীষ্টে পৌছানও সম্ভব হইবে না। 

অর্থের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় কর ও খণের উপর | রিজাত ব্যাস্কের 

সাহায্যে নৃতন মুদ্রা স্থষ্টি করিয়াও কিছুট] অর্থসংস্থান করা যায়। বৈদেশিক দাহায্যও 

কিছু পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় নিবাহের ব্যবস্থা! 

এইবূপ-_ 

কোটি টাক! 

১। রাজন্ব হইতে উদ্বত্ব ৫. 

€ রেলের উদ্বত্ুসহ ) 
২। সরকারী খণ ১৪৫০ 

€( জনসাধারণ, প্রভিডেণ্টফাণ্ড ও 

অন্তান্ত আমানত হইতে ) 

৩। বৈদেশিক খণ ও সাহায্য ৮০০ 

৪। ঘাটতিব্যায় (নৃতন মুদ্রা স্থঙি) ১১২০০ 

৪১৪০০. 
ভবিষ্যতে সংগৃহীতব্য ৪০০ 

প্রথম ও দ্বিতায় পরিকল্পনার তুলন1 ৫ (১) দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক বেশী 
ব্য়বহুল। সমস্ত খাতেই ব্যয়বরাদ্দ বাড়ান হইয়াছে । কুষি ও .জলসেচের: ব্যয় 
প্রথম পরিকল্পনায় ছিল মোট ব্যয়ের ৩৩%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই অস্ক দাড়াইয়াছে 
২৩%। খনিজ ও শিষ্পে ব্যয় ৭% হইতে বাড়িয়া ১৮% হইয়াছে । পরিবহনের উপর 
ব্যয় আঙগুপাতিক হিসাবে ছিল ২৩%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই অস্ক দাড়াইয়াছে 
২৯%। প্রথম পরিকল্পনার সময় খাছ্চ ও কাচামালে ঘাটতি ছিল। সেজ্ 



সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পন। ১৬৫ 

শ্বাভাবিকভাবেই রুষির উপর নজর দেওয়া হইয়াছিল বেশী। স্থযম (79197,569 ) 

ঞ্রল্লোনয়নের জন্ কৃষির সঙ্গে শিল্পেরও উন্নয়ন দরকার | দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেজন্থ 
শিল্পের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে । শিল্পের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের ৭৮% ব্যক় হইবে 
ভারী শিল্পের জন্তা | 

(২) প্রথম পরিকল্পনায় বে-সরকারী উদ্যোগে সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৬০০ 

কোটি টাকা । সরকারী উদ্যোগে ১৫০০ কোটি টাকার সম্পদ বুদ্ধি পায় । বে-সরকারী 

উদ্যোগের অংশ ছিল প্রার ৫২%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্চোগে সম্পদ 

বৃদ্ধি পাইবে প্রায় ২৫০%--১৫০০ কোটি টাকা হইতে ৩৮০০ কোটি টাক। 

বেসরকারী উদ্যোগে সম্পদ স্ষ্টি বাডিবে ১৫০%--১৬*০ কোটি টাকা হইতে 

২৪০০ কোটি টাকা । সরকারী উদ্যেগের পরিধি বাড়িবে। সেই অগ্পাত্ে বে- 

সরকারী উদ্যোগের গুরুত্ব হ্রাস পাইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পন।য় .সরকারণ উদ্তোগকে 

বিশেষ প্রাধান্য দিবার নীতি সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাতের স্পষ্ট নিদর্শন । 

(৩) প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়ের ৫%-৭% বিনিরোগ । দ্বিতীয় 

পরিকল্পনায় বিনিয়োগের হার বাভাইয়? ১০% কর] হইয়াছে । 

(৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সুষম উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে । প্রথম 

পরিকল্পনায় কৃষির দিকেই নজর ছিল। শিল্পোন্নয়ন বে-সরকারী উদ্যোগের হাতে 

ছাড়ির1 দেওয়। হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া 

হইলেও মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অবহেল। করা হয় নাই। কৃষির উপর চাপ 
কমাইবার জন্ত ও অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের জন্ত ক্ষুব্র ও কুটির শিল্প সম্প্রসারণ করিবার 

ব্যবস্থী করা হইয়াছে । কৃষি বাদে অন্যান্য শিল্পে ৮০ লক্ষ লোকের নূতন নিম্বোগের 

ব্যবস্থা! হইয়াছে । 

(৫) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর আথিক সাম্যের উপর বেশী জোর দেওয়া 

হইয়াছে । অনুন্নত গোষ্ঠী ও অঞ্চলের উন্নয়নকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়1 হইয়াছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পরিবর্তন £ পরিকল্পনার আমলে সাজ- 
সরঞ্জামের দাম আগের তুলনায় বাভিয়া যায়। চলতি দামের হিসাবে মোট ৫৬০০ 

কোটি টাকার দাড়ায় । ঘাটতি ব্যয় বাড়াইবার ফলে মুদ্রানীতি বাড়িয়া যায় । 
আয় বাার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্য আমদানীও বাড়িতে চায় । ভারী 

শিল্পের জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেই হইবে । পরিকল্পনা! সংসদ 

কতট' বৈদেশিক সাহায্য দরকার হইবে তাহার সঠিক হিসাব করিতে পারেন নাই। 

পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে টবদেশিক সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ১১৭০ কোটি 

টাক প্রয়োজন হইবে দেখ! গেল । অথচ বিদেশ হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইবার 
৪ 
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কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চারিদিকে এইসব অস্থবিধ! দেখ! দেওয়ায় পরিকল্পনা 

সংসদ ছণটাই নীতি গ্রহণ করিলেন । ঠিক হইল আপাততঃ ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় 

করিয়াই সন্প্ট থাকিতে হইবে । পরে সুবিধা বুঝিলে আরও ব্যয় কর] হইবে। 

পরি্িবন্তিত ব্যয় বরাদ্দ এইরূপ হইল-__ 

কোটি টাক 

রুষি ও গ্রামোন্নতি ৫১০ 

সেচ ও বিদ্যৎৎ উত্পাদন ৮২৬ 

শিল্প ও খনিজ ৯৫০ 

পরিবহন ১,৩৪০ 

সমাজকল্যাণ ৮১০ 

বিবিধ ৭৩ 

৪,৫০০ 

মূল পরিকল্পনার সঙ্গে তুলন। করিলে দেখা যাঁয় মোট ব্যয় বরাদ্দ কমাইলেও শিল্প 
ও খনিজ খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ না কমাইয়া আরও ৬০ কোটি বাডান হইয়াছে । 

অন্যান্য সমম্ত খাতেই ব্যয় কমান হইয়াছে । শিল্প ও খনিজ সম্পদ বিকাশের কাজকে 

দ্বিতীয্ পরিকল্পনায় কত বেশী গুরুত্ব আরোপ কর] হইয়াছে তাহা ইহ হইতেই 

বুঝা যায় । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা £ €১) কৃষির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব 
আরোপ কর। হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্য সন্দেহের অতীত নয়__তাহ1 , 

আমর1 আগেই উল্লেখ করিয়াছি । পরিকল্পনা সংসদ যনে করিয়াছিলেন খাছ্য সমস্তার 

সমাধান হইয়। গিয়াছে । খাগ্যধূল্য আশঙ্ক(জনকভাবে বাভিয়1 যাইতে থাকে । খাচ্ছে 

উৎপাদন বুদ্ধির অভীষ্ট ১৫% হইতে বাডাইয়।! ২৫% করিতে হর। পশুপালন, 

বনসংরক্ষণ ইত্যাদির ব্যয়বরাদ্দ কমাইয়1 কবির ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইতে হয়। ইহা হইতে 

স্পষ্টই প্রমাণ হয় সংসদ কৃষির উপর উপযুক্ত ব্যয়বরাদ্দ না করিয়া? ভুল করিয়াছিলেন । 

(২) আমাদের সর্বনিষ্ন প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে দ্বিতীয় পরি- 

কল্পনাকে উচ্চাকাংখার দোষে ছুষ্ট বলা যায় না। কিন্ত বলা যায়, আমাদের আথিক 

লঙ্গতির হিসাবে ব্যয়বরাদ্দ বড় বেশী হইয়। পড়িয়াছিল। আরকারী ও বে-সরকারী 

উদ্যোগে মোট ৭২০০ কোটি টাক] ব্যয়ের গম্তাব হয় । গুথম তিন বৎসরে সরকারী 

রাজবে উদ্ৃত্তের পরিমাণ ছিল ৪৩৯ কোটি টাকা । খণপত্র বিক্রয় করিয়া পাওয়া যায় 

মোটে ৫৪৪ কোটি টাকা । নৃতন মুদ্রা স্বষ্টি হয় ৯১৭ কোটি টাকা। মুল পরিকল্পনায় 
ঘাটতি বরাপ্দ ছিল ১২০০ কোটি টাকা । এই হিসাব ঠিক রাখিতে গেলে আর 
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মোটে ২৮৩ কোটি টাকার নৃতন মুদ্রা স্প্টি করা চলে। এদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যে 
ঘাঁটতি বাড়িয়া যাওয়ায় বিদেশ হইতে সাহায্যের আবশ্ঠকত1 বাড়িয়া যায়। বিদেশ 

হইতে সহজেই সাহায্য পাওয়া] যাইবে বলিয়! আশা কর]! ইইগ়াছিল। কাজে প্নেখ| 
গেল অত সহজে সাহায্য পাওয়1 যায় শী। সংসদ এই জব অসুবিধার জন্য শেষ পধন্ত 

ব্যয়ের অঙ্ক কমাইতে বাধ্য হ্দ। ছাটাইনীতি অনুদরণ কৰিলে নিদিষ্ট লক্ষ্যে 

পৌছাইতে ক্রমেই দেরী হইয়া! যাইবে । ভ্রতগতিতে শিল্পোময়ন করিতে না পারিলে,* 

বেকারের সংখ্য। ও অসস্তোষ বাড়িয়া চলিবে । সামাজিক কাঠামে। ভাঙ্গিয়। পড়িলে 

আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে নাঁ। সংস্দ ন্যুনতম গুয়োজদের ভিছিতে পক্িবক্পন। 

করিয়াছেন । অর্থাভাবে সেই পরিকল্পনা ছাটকাট করা বুমানের কাজ নয়।* 

অর্থ সংগ্রহের গুচলিত রাস্তায় সাফল্যলাভ ন) হইলে, অন্ত বান্ত] খুঁভিয়। বাহির বরা 

দরকার ছিল। ব্যয়বরাদ্দ ঠিক করিবার বেলায় সংসদ কোন তুল করেন নাই। 

ব্যয়বরাদ্দ কমাইতে যাওয়াই সংসদের ভূল হইয়াছে। : 

(৩) ঘাটতি ব্যয় ১২০০ কোটি টাকা ধাঁধ কর জনম্বাথের গুতিকুল হইবে 1% 

সরকার এই অর্থ কিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে খণ হিসাবে লইবেন । রিজাভ ব্যাঙ্ক নোট 

মুদ্রণ করিয়া সরকারকে দিবেন । সরকারের ত্রয় ক্ষমতা বাড়িবে বটে, বিজ্ত এই 

বাড়তি ক্রয়ক্ষমত1 জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হই] মোট ব্যফের পকিমাণ £ 
বাড়াইয়া৷ দ্রিবে। মুদ্রাস্ীতি দেখা দিবে । অনেক সমালোচকের মতে ঘাটতি ব্যয় 

৫৯০-৬০০ কোটি টাকার বেশী হওয়] স্ঙ্গত নয়। চুদ্রান্থীতি নিরোধ করিতে হইলে 

যাহাদের হাতে অতারক্ত ক্রয়ক্ষমতা আছে তাহাদের উপর বর চাপাইয়া তাহাদের 

ক্রয়ক্ষমত1 কমান দরকার । সরকারী করনীতিকে এই হিসাবে ব্যফ়ই বজিতে হয়। 

সরকারের কর আদায় করিবার ক্ষমত। সীমাবদ্ধ হইলে পরিবল্লনার ব্যয় নিবাহ 

করিবার সহজ পথ হইল ঘাটতি ব্যয়। ন্তরাং ঘাটতি ব্যয় এবেবারে বাতিল বরা 

যায় না। ঘাটতি ব্যয়ের অঙ্ক লইয়া মতভেদের অবকাশ আছে । পরিবল্পনার ব্যয়- 

বরাদ ন্যুনতম প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিলে এবং ব্যয় নিবাহের অন্ত রাস্তা খোজ] 
না থাকিলে খাটতি ব্যয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কারণ নাই | জুউতি বুয়ের কুষল 
হাস করিবার দায়িত্ব সংসদের নয়__সে দায়িত্ব পরকারের । ১২১২ 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার খসড়। (70:26 মতে চাছ০ 22 0180) ও 

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তৃতীয় পরিকল্পন] সরু হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার 

খসড়া প্রকাশিত হয় ১৯৬০ জালের মার্চ মাসে । এই পরিবল্পনার বৈশ্ি্ট্“-_ 

(১) তৃতীয় পরিকল্পন1 দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতেও বৃহত্তর হইবে । ইহ] অবশ্ঠ 

খুবই স্বাভাবিক । সরকারী উদ্যোগে ৭১২৫০ কোটি টাকা ও বে-সর্কারী উদ্যোগে 
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৪০০০ কোটি টাকা, সব্সাকুল্যে ১১,২৫* কোটি টাকা ব্যদ্ধ হইবে। জাতীয় আয 

ইহার ফলে বাধিক ৫% হারে বাড়িবে। অর্থাৎ মোট জাতীয় আমন ২৮% এবং 

মাথাপিছু আয় ১৪% বুদ্ধি পাইবে স্থির হইয়াছে । 

(২) শিল্পোন্নতির জন্য কাচামালের দরকার! বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্তও 

কিছু কিহু কাচামাল দরকার । খাছ ম্ধ্মংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিল্প 
ও রঞ্তানীর প্রয়োজন মিটাইবার মত কাচাষাল উৎপাদন করিতে হইবে । দ্বিতীয় 

পরিকল্পন।য় কৃষিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিদ্দা ভুল হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি 

ঘটিতে দেওয়! হইবে ন1। 

(৩) শিল্লোশ্নযনে গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে হইলে, লৌহ ও ইম্পাত, চালকশক্তি 
ও অন্যান্য মূল শিল্পের আরও প্রসার করিতে হইবে 1 তৃতীব পরিকল্পনায় সেজন্র মূলধন 

ব্রব্য উৎপাদনের উপর যথেষ্ট নজর দেওয়। হইয়াছে | 

(৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেঘে ৭* লক্ষ লোক বেকার থাকিদা! যাইবে । তৃতীয় 

পরিকল্পনার আমলে আরও ১ কোটি ২* লক্ষ লোকের নৃতন কর্মসংস্থান করিতে 

হইবে | কর্মসংস্থানের উপর সেজন্ত আরও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । ভারতে 

এই বেকার ও ছদ্ম বেকারের সংখ্যাও নগন্ত নক্ব। এই অব্যবহৃত জনবল কাজে 
লাগাইবার বিশেষ ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনায় কর! হ্ইগ্নাছে। 

(৫) দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে মুদ্রানীতি দেখ! দেদ্ব। স্থতরাং তৃতীয় পরি- 

কল্পনায় মূল্যস্তরের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

এখনকার মত ব্যয়বরাদ্দ বিভিন্ন খাতে কি ভাবে হইবে নীচে দেওয়া হইল-_ 
রর টুক জা 

সরকারী উত্তোগে | বেসরকারী উদ্চেগে স্থায়ী 
মোটব্যর : সম্পদহ্ষ্টির কাজে বয় 
কোটি টাক৷ ূ কোটি টাকা 

১। কৃষি, পলী উন্নয়ন ও ছোটখাট সেচব্যবস্থ! ১১০২৫ | ৮০৬ 
২। মাঝারী ও বড সেচ ৬৫০ 
৩। চালকশক্তি নু ৯২৫ র রও 

৪ | গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প ২৫০ 1 ২৭৫ 
€ |] শিল্প ও খনিজ ১১৫০৬ ১১০০৪ 

৬। পরিবহন ১,৪৫০ ২ 
৭। সমাজসেবা ১,২৫০ ১১০৭৫ 
৮। বিবিধ ২০০ | ৬০৩ 

৭9২৫৩ ৪১৩৩ ৩ 



সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পন। ১৬৯ 

সরকারী উদ্যোগে ৭,২৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৬,২০০ কোটি টাকা স্থায়ী সৃষ্টির 
কাজে 

কোটি 

ব্যয় কর] হইবে । স্বতরাং €মাট বিনিয়োগের পরিমাণ দাড়াইতেছে ১০,২০০ 
টাকা। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গঠনের দিকে আরও অগ্রসর হইবার 
কথা হইয়াছে । অনুন্নত গোষ্ী ও অঞ্চলের উন্নয়নের উপর আরও বেশী জোর দেওয়! 

হইফাছে। 

॥ আদর্শ প্রগ্নমাল। ॥ 
রি পাপা 

প্রি 
15110980109 0৯৮ 700. ছা0৬ 16 978 চা৪6 ৮16 568৮ 2১৮2, 

আমালের প্রথম পঞক্কবাধিক পরিকলন। সম্বন্ধে যান্বা] জান নর্ণন] কর ।' [ পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৯] 

(159 12522 00007 01 0119 হি 01৮€106 ০৫ 6100 ঘা11856 মাড0 982৮] 1৭, 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অর্থনংঠান কিরাপে হইয়াছিল বর্ণনা কব । [পষ্ঠা ১৭৯ ১৬৯] 

819ঠিত 799011)9 08৩ 5811 01 1196 স্া)০ স০০ 17), কচ ০0 00151815059 17185 

101০2165 2০০১:৭৪০ ৮০ ৪৮£৪1001 61) 06591 00176706 ? 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ফলাকলদ সম্বন্ধেযাহা জান লিণ। প্রগম পরিকল্পনায় কুষিব 

উপর গুরুব আ.বাঁপ করিবার কোন সার্থকতা ছিলকি ? | পৃষ্ঠ! ১৬*-১৬১, ১৫৮ ] 

11708801809 8159 20711) 168,670:08 01 9৮৮ 96500757 1067৮৮17010. রিলিজ 30651601716 

০2 07 198796 [71৮৪ ০০: 12, 

আমাদের ভ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী) পবিকল্পনার মূল বৈশিষ্টাগুলি বর্ণনা কর। প্রথম পঞ্চবাধিকী 

পরিকল্পনায় সহত ইহার পার্থকা কোথায়? ূ পৃ ১৬১-১৬২, ১৬৪-১৬৫ ] 

03156 &0 20০0 0৮ 01 600 ঠি09150104 01 609 990100 809 ০৮৮ 0150, 

দ্বিতীয় পঞ্চনাধিকী পবিকল্পনার অর্থ সংস্থান কিরূপে হইয়াছে বর্ণনা কব । [ পৃষ্ঠ! ১৬৪] 

158185ি5 09808117)0 105 0:025085 8010850 07১06615560 [১105, 

দুইটি পরিকল্পনাব আমলে আমাদেব অগ্রগতির একটি সংন্ষিপ্ত বর্ণন1 দাও । [ পৃষ্ঠ! ৯৬০-১৬২ ] 

(31০ 2 ০181 0011186 01 20109 70570 ভা 1৮৫ ৩১৮ 0], 

ভূতীয় পঞ্চবাধিকী পৰি কল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । [ পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৯ ] 

স্ব ০৮ 5০ ০৬ 0098) ৮ 2$০0270010 10150170107 1 

অর্থ নৈভিক পরিকলপন1 বলিতে কি বুঝায় বর্ণনা কর । [ পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৫ ] 



ঢতুদৃষ্ণ অধ্যায় 

সরকারী আয়-ব্যয় 

র € 00৬০1112721) 17110208065 ) 

নমষ্িবাদের আওতায় সরকারের কারধকলাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 

ব্যয়ের বহর বাড়িবা চপিয়াছে। এখন আর দেশরক্ষা, শাস্তি ও শৃঙ্খল রক্ষা ও 

বিচার ও শাসন পরিচালন! করিলেই চলিবে না । এখন 
সরকারী আব-নায়ের 
গুরুত্ব বাড়িতেছে বেকার ও বার্ধক্য ভাতা দিতে হইবে । শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের 

জন্া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে । অন্তন্নত দেশে 

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে বূপায়িত করিতে হইবে । সমাজক্ল্যাণকর রাষ্ট্রে সামাজিক 

নিরাপত্তাধুলক কাজ ক্রমশঃ বাড়িয়া! চলিয়াছে। সরকারের ব্যয়ের অংশও বাড়তির 
দিকে চলিয়াছে। আয়ের যোগাড না হইলে এই ক্রমবর্ধমান ব্যয় স্কুলান হইতে 

পারে না। এই আয়ের উত্স কি, ব্যয়ের বেলায় কি নীতি অনুসরণ কর। হয়, 

জাতীয় আয় ও তাহার বন্টনের উপর ইহাদের প্রভাব কি-_সরকারী আয়-ব্যয়ে এই 
সমস্ত আলোচনা করা হর। এই আলোচনা চারিভাগে ভাগ করা হয়-_(১) 

সরকারী আয় €২) সরকারী ব্যয় €৩) সরকারী খণ এবং €৪) সরকারী আয়-ব্যয়ের 

গ্রশাসন ( 5000121] 89001015008. 01010 )। প্রশাসনের ব্যাপার আমাদের আলোচনা 

করিতে হইবে না| উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ সম্বন্ধে আলোচনণ পুথকভাবে করা - 

হইবে । সরকারী আয়, ব্যন্ ও খণ সংক্রান্ত সাধারণ সমস্তাগুলিকে অনুন্নত দেশের 

উন্নয়নের পটভূমিকায় আলোচন। করিতে হইবে । জাতীয় আব্ব আলোচনা করিবাৰ্র 

সমম্ব আমরা দেখিয়াছি মোট আয় মোট ব্যয়ের উপর নির্ভর করে । মোট ব্যয়ের 

উল্লেখযোগ্য অংশ এখন সরকারী ব্যয়। জনপাধারণের ব্যয়ের উপর সরকারী 

আয়নীতির প্রভাবও উপেক্ষণীর নয়। সরকার আয় ও ব্যয় নীতির মাধ্যমে আয় 

বন্টনেরও পরিবততন করিতে পারে । জাতীয় আয় ও উহার বন্টন ছুই দিক হইতেই 
সরকারী আর-ব্যয়ের গুরুত্ব অসাধারণ । 

সরকারী আয় ব। বাজন্ের উৎস (5০00553 ০: 7১06110 [)০0206 01 

রিভার চ২০৬%০০ )হ জরিমানা, দান, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বাবদ 

সরকারের কিছু রাজন্ব আগম হয়। এই রাজস্বের কোনও 

স্বিরতা নাই । দান-__কে, কত, কবে করিবে-__-তাহার কোন নিয়ম নাই । 



সরকারী আয়-ব্যয় ১৭১ 

উৎপাদনের উপাদানগুলি অপ্রচুর। এই উপাদানগুলির মালিকানা হইতেই 
ব্যক্তির আয় হয়। শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পায়। মূলধনের জন্ হুদ ও 

্ জমির খাজন। পাওয়া যায়। সংগঠক পায় লাভ। 

সরকারী মালিকানার ব্যক্তি বিশেষের মত সরকারও উপাদানের মালিক হইতে 

বহি পারে। সরকারী মালিকানায় খাসজমি, বনজঞ্জল ও 

খ।লবিল থাকিতে পারে । খাসমহল বনবিভাগ ও সেচবিভাগ হইতে ভারতে প্াজয- 

সরকারের আয় হয়। সরকার নানাবিধ ব্যবসার মালিকও বটে। এই সব 

ব্যবসায়ে উৎপন্ন দ্রব্যাদি হিসাব করিয়াও সরকারের রাজন্ব আগম হয়। শাবতে 

রেলপরিবহন সরকারী মালিকানায় পরিচালিত । এই ব্যবসায় হইতে সরকারের গুস্ভূত 

রাজন্ব আগম হয়। সরকারী মালিকানায় কয়লাখনি এবং লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানাও আছে । কয়লা ও ইস্পাত বিক্রয় করিয়। সরকারের আর হয় । জমি 

ব। বাড়ী হস্তান্তরের সময় সরকারী শীলমোহর আমাদের কাজে লাগে । কেহ অন্যায় 

করিলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য আমর সরকারী আদালতের সাহায্য লইতে পারি । 

এই সব স্থুযোগ স্থবিধার প্রতিদানে সরকার ফী (5০) আদায় করে । সব্বারী 

উদ্যোগে কোন অঞ্চলে নৃতন রা।্ত| বা উদ্যান তৈয়ারী হইল । ফলে সেই অঞ্চলের 

কিছু বিশেষ স্থযোগ সুবিধ1 হ্য় যার ফলে সেই অঞ্চলে জমির দাম বা বাড়ীভ!ড| বাডে। 

ইহার জন্য সরকার বিশেষ দাম (5020191 859899001)6) ধার্য করে । এইভাবেই 

সরকারের আয় হয়। 

উপরি-উক্ত বিভিন্ন উপায়ে সরকারের রাজন্য আমদানী হয়। কিস্ক বায়ের 

তুলনায় এই রাজন্ম পধাপ্ত নয়। সরকারী বাজপ্ের 

রে প্রধান উৎস ভইল কর (৫ষ)। খণ কলিয়াও ব্যয় 

নির্বাহ হইতে পারে । খণের সমস্তার প্রকৃতি অন্বাবপ | 

সেজন্য খণের আলোচন। আলাদ করিয়৷ কর] হয় । 

করের অংত্ভ। ও বৈশিঞন (15617010017 2180 01029 05051150155 06775) 2 

রাজস্ব আদায় মানে লেনদেন বা বিনিময়। (সরকার নানাবিধ সেবা বিক্র করে| , 

নাগরিক সেগুলি ক্রয় করে, অনেক সেবা খুচর] বিক্রয় করা চলে । ক্রেত। ইচ্ছামত 

কিনিতে পারে । যাহার ইচ্ছা নাই সে নাও কিনিতে পারে । যখন খুশী কেনা 
সম্ভব । পছন্দ মাফিক কম বা বেশী কেন! যায়।( সরকার ও প্রত্যেক নাগরিকের 
মধো আলাদা! আলাদ। ব্যক্তিগত বিনিময় হয় । সরকার একটি বিশিষ্ট সেবা একজন 

বিশেষ নাগরিককে বিক্রয় করে। নাগরিক ৫সবার পরিমাণ অগ্চযায়ী দাম দেয়। 

এই ধরণের খুচর1 বিক্রয়যোগ্য সেবা বিক্রয় করিয়া যে রাজন্ব হয় তাহাকে ফী বা 
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দাম বলা হয়।) উদাহরণ হিসাবে ডাকবিভাগের ও রেলপরিবহনের উল্লেখ 
করা যায়। আমি যদি চিঠিপত্র না লিখি তবে খামপোষ্টকার্ডের জন্য আমাকে 

খরচ করিতে হইবে না। যদি চিঠি লিখিতে চাই, আমার ইচ্ছামত আজ 

কাল যেদিন খুসী সেইদ্দিন লিখিতে খারি। আমি একটি চিঠিও লিখিতে পারি । 

আবার দশটি চিঠিও ইচ্ছা করিলে পাঠাইতে পারি । পোষ্টকার্ডের দাম কম, 

যে খামে চিঠি পাগাইতে চায় তাহাকে দাম দিতে হইবে বেশী । যার তাড়া- 
তাড়ি খবর দিবার দরকার, সে তার প্রেরণ করিতে পারে । সেজন্ত তাহাকে 

মাশুলও দিতে হইবে বেশী। এই ধরণের সেবার বিশ্বেত্ব হইল, যে ধরণের ব1 

যে পরিমাণ সেবা কেন! হইবে, দাম সেই হিসাবে দিতে হইবে । যে একেবারে 

কিনিতে চায় না, তাহাকে কোন দাম দিতে হইবে না। কেনার ব্যাপারে 

অর্থাৎ রাজন্ব আদায়ের ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকত। নাই । কিন্তু অনেক সেবা 

আছে যেগুলি ভাগ করা সম্ভব নয় বা ভাগ করিয়া বিক্রয় করিতে গেলে অন্থবিধা 

দেখা দেয়, যেমন দ্েশরক্ষ। বাঁ শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষা । চৌকিদার ও পুলিশ থাকায় 

সকলেরই স্থবিধা হয়। কিন্তু কাহার কতখানি সুবিধা হয় তাহা হিসাব করা যায় 

না। আরও বিপদ এই যে শাস্তি রক্ষার যত স্থব্যবস্থা হইবে এবং যত কম শাস্তিভঙ্গ 

হইবে, এই কাজের জন্য দাম দিবার ইচ্ছা? নাগরিকের তত কম হইবে । নাগরিকের 
ইচ্ছার উপর নিভর করিলে এই ধরণের সেবার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। পথঘাট 

সংখ্যা কম হইলে কে কতবার ব্যবহার করিল তাহ হিসাব রাখা যায়। সেই 
হিসাৰ অন্্সারে পথব্যবহারের দাম আদায় করা চলে। কিন্ত রাজপথের সংখ্য! 

যখন অনেক, এইভাবে ব্যয় নিবাহ করিতে গেলে খাজনার 

সরকারের সাধারণ ব্যয় চেয়ে বাজন1 বেশী হইয়া যাইবে । এই ধরণের সেবায় 

নির্বাহের জন্য বাধ্যতাহুলক- ব্যয়নির্বাহ করার জন্য নাগরিকের নিকট হইতে বাধ্যতা- 
ভাবে, দির্দিই প্রতিদান রর 
ব্যতিরেকে দের অর্থকে কর মূলকভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই বাধ্যতামূলক- 
বলা হুয়। ভাবে সংগৃহীত অর্থের নামই কর। করের বৈশিষ্ট্য 

ছুইটি--(১) ইহা বাধ্যতামূলকভাবে দ্রেয়। আইন- 
অন্পাৰ্েে যাহার উপর কর' ধাষ হইবে তাহার কর না দ্রিয়া উপায় নাই। 

(২) করের বিনিময়ে নাগরিক কোন স্ুনিদিষ্ট প্রতিদান দাবী করিতে পারে না। 

বন্বুক বা রেডিও থাকিলে তাহার জন্য লাইসেন্স বাবদ কর দিতে হয়। সরকার 

বন্দুক বা রেডিও সম্বন্ধে কোন সেবামূলক কাধ করে না। আমি করের 

প্রতিদানে কোন নিদিষ্ট সুবিধা, যেমন বিনানুল্যে 'বেতার জগত" দাবী করিতে, 

পারি না। 



সরকারী আয়-ব্যয় ১৭৩ 

করসংগ্রহের নীতি (0850759 ০9£17085801070 )2 রাজন্বের জন্য কর ধাধ না 

ক্রিয়া উপায় নাই। তাই বলিয়া খেষাল খুশীমত কর বসাইলে চলিরে না। কর 
সংগ্রহের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হইলে, মোট উৎপাদন ও উৎপাদনের ক্ষমতা ক্ষন হইবার 
আশঙ্কা আছে। কর এরূপভাবে ধার্ধ করিতে হইবে যাহাতে উত্পাদন ও দক্ষতার 

লোকসান না হয়। সেজন্য কতকগুলি নিদিষ্ট নীতি অন্তসরণ করিয়া কর সংগ্রহ করিতে 

হয়। আযাভাম ম্মিধ এইরূপ চারিটি নীতির উলেখ কবিয়াছেন। 

(১) সমতা (৪1105 )5 রাষ্ট্র সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান । ধনী ও দিব 

নিবিশেবে সকলেই রাষ্টের নিকট খণী। স্বতরাঁং সরকারের ব্যয়নির্বাহ ধনীদরিদ্ 

সকলেরই সমান দায়িত্ব। সকলেরই কর দেওয়! কর্তব্য । প্রত্যেককে সমান 

পরিমাণে কর দিতে হইবে এমন কথ নাই । যার যে রকম সামর্থ্য সে সেই পরিমাণে 

নর দিবে । কর দিতে গেলে ত্যাগ (59০13£০ ) স্বীকার করিতে হয় । কর এরূপ- 

ভাবে ধাধ হওয়! দরকার যাহাতে প্রত্যেকে সমান ত্যাগ স্বীকার করে । সমতা! 

মানে ত্যাগের সমতা | প্রত্যেকে সামর্থ্য (৪1011165 0: ০109) অনুযায়ী কর দিলে 

তবেই ত্যাগের সমতা হয়। ত্যাগের সমতা হইলে তবেই ন্যায় বিচার (€ণুএড ), 

হয়। কর বাধ্যতামূলকভাবে দেয়। কর সংগ্রহের নীতি স্যায়সঙ্গত ( 5৭০16816 ) 

না হইলে করদাতা স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হইবে । সমতার নীতিকে ন্যায়বিচারের 

নীতি বলাই সঙ্গত। 

(২) নিশ্চমভ1 ( 06151005 )5 করের সময় ও পরিমাণ অর্থাৎ কখন কত 

কর দিতে হইবে তাহা করদাতার সময় থাকিতেই জান। দরকার । ইহা জানিবার 

জন্ত যেন তাহাকে বেগ পাইতে না হয়। এই সব বিষয় আগে হইতে জান? থাকিলে 

করদাতা সময় খাকিতে প্রস্তত হইতে পারে । হঠাৎ কর দিতে হইলে, ব্যয় বরাদ্দ 

ধীরে ধীরে বদলাইবার অবকাশ থাকে ন।। অনেক সময় বাধ্য হইয়া খণ করিতে 

হয়। করদাতার নিরর্থক ক্রেশ হয়। সরকারের দিক হইতেও নিশ্চরতার নীতির 

প্রয়োগ আছে। সরকারের তরফ হইতেও কর রাজস্ব কখন এবং কি পরিমাণে আমদানী 

হইবে জান! থাকিলে স্ুবিধ] হয় । 

(৩) সুবিধা (00706016005 )2 করদাতা কর দিবার ফলে ত্যাগ স্বীকার 

করিতে বাধ্য হয় । কর দিতে যাইয়া যদি আরও অন্ত অস্থুবিধা ভোগ করিতে হয়, 

তবে তাহা বোঝার উপর .শ।কের আটি হইয়া দাড়াইবে। কর দিবার আনুষঙ্গিক 

অস্থবিধা ষত বেশী হইবে, কর আদায়ের খরচ তত বাড়িবে__করের উতৎপাদনশীলত? 

কত কমিবে। অর্থাৎ সুবিধার নীতি মিতব্যক্মিতা ব। উৎপাদনশীলতার নীতির একটি 

বিশেষ প্রয়োগমাত্র । কর একপভাবে ধার্য করা উচিত যাহাতে করদাতার অন্থবিধা 
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সবচেয়ে কম হয়। কৃষকের পক্ষে একযোগে বাধিক ভূমিরাজন্ব দেওয়1 অন্থবিধাজনক । 

সেজন্য ভূমিরাজস্ব কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করা হয়। চাকুরীজীবিদের পক্ষে সি) ২ 
যখন বেতন পাওয়। যায়, তখন তখন কর দেওয়1 স্থবিধাজনক | সেজন্য চাকুরী-আয়কর 

মাসিক বেতন হইতে মাসে মাসে কাটিয়া লইবার বন্দোবস্ত করা হয়। 

(৪) মিতব্যয়িতা (5,5975017% ) 2 কর সংগ্রহের জন্ত সরকারকে ব্যয় করিতে 

হয়। করের সংগ্রহব্যয় যত বেশী হইবে, সেই কর হইতে নীট রাজস্য আমদানী তত কম 

হইবে । অন্থান্ত নীতিতে না আটকাইলে, যে কর যত কম ব্যয়বহুল, সেই কর ধাখ 

করিবার পক্ষে যুক্তি তত বেশী প্রবল। করদাতার দিক হইতেও এই নীতির প্রয়োগ 

আছে । কর আদায় করিতে যেমন সরকারের ব্যয় তয়, করদাতাকেও তেমনি কর 

দিবার জন্য কর বাদেও ব্যয় করিতে হয়, যেমন বিক্রয়কর দিবার জন্ত দোকানদারকে 

হিসাব তৈয়ারী করিতে হয়। করদাতাকে ১০০২ কর দিতে যাইয়া! যদি আরও 
১০০২ পকেট হইতে খরচ করিতে হর, তবে সে রকম কর বসাইবার সার্থকতা কম। 

সরকার ও করদাতা ছুই তরফেই ব্যরসঙ্কোচ হওয়! দরকার । বর্তমানে অনেক অর্থ- 

শাক্্রবিদ এ্যাভাম স্মিথের এই চারিটি নীতির সহিত আরও তিনটি নীতি যোগ করেন । 

(৫) উৎপাদন্মীলতা। (0:০0০0৬105 ) £ কোন কর ধার্ধ করিবার অ।গে 

দেখ! দরকার সেই কর হইতে কি পরিমাণ রাজম্ব আমদানী হইতে পারে । সামান্যই 

রাজন্ব পাওয় যাইতে পারে, এই রকম কর ধার্য কর! ঠিক নয়। সরকারের ব্যয়- 

সঙ্কুলান করিতে হইলে এ রকম অনেকগুলি কর ধার্য করিতে হইবে । তাহার ফলে 

সংগ্রহ খচর বাডিবে এবং মিতব্যয়িতার নীতি লজ্ঘবিত হইবে । করের সংখ্যা বাডিলে 

করব্যবস্থা জটিল হইবে এবং সরলতার € নং) নীতি ভঙ্গ হইবে । কর ধার্ষের 

পদ্ধতিতে ক্রটি থাকিলে উত্পাদন ব্যাহত হইতে পারে-__ইহা আমর) আগেই উলেখ 

করিয়াছি । উত্পাদন কমিয়া গেলে করের হার অপরিরত্তিত থাকিলেও রাজস্ব 

আমদানী কম হইবে । কর বপাইবার উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হইবে | সুতরাং ছোট ছে'ট 

'মনেকগুলি করের পরিবর্তে উৎপাদনশীল একটি কর বসানই শ্রেয়। দ্বিতীয়তঃ এরূপ 

কর ধা করা দরকার, যাহার ফলে উত্পাদনের কোন ক্ষতি ন1 হয়। 

(২) অঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতা € 5.18561515 ) 2 পরিবর্তন আধিক জীবনের 

নিয়ম । কর ধাধের সময় সরকারের যে পরিমাণ রাজস্ব প্রয়োজন হইবে মনে করা 

হইয়াছিল, পরে রাজন্বের প্রয়োজন বেশী বা কম হইতে পারে । করের হার বাডাইয়। 

কমাইয়া কর রাজস্ব বাডান কমান যায় । এই রকম করই বাঞ্চনীয় । আয়করের 

সঙ্কোচ ও প্রসার ক্ষমতা আছে । আয়করের হার বাভাইলেই অধিক রাজন্ব আদায় 

হইবে। আবার হার কমাইলেই রাজব্বের পরিমাণও কমিয়। আসিবে । 
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(৭) সরলতা! (51701110570) কর নির্ণয়প্রণালী সহজবোধ্য হইতে হইবে । 

সাধারণ করদাতা সহজবুদ্ধিতে যদি বুঝিতে না পারে তবে নিশ্চয়তার নীতি লঙ্ঘিত 
হইবে। বুিবার জন্য যদ্দি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হইতে হয়, তবে মিতব্যয়িতার 

নীতিও পালিত হইবে না । 

এই নীতিগুলি প্রত্যেক করের বেলায় পৃথক পৃথকভাবে কিংব। সামগ্রিকভাবে কর 
ব্যবস্থার (9536510 0 0৪55 ) সন্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়। এই নীতিগুলিকে কর 

বা কর-্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবেও বর্ণনা করা যায় |, / 

৬৮ সমানুপাতিক ও ক্রমবর্ধমান হারে কর (70016102221 8170. 50665 

51০70080198) £ ভাক টিকিটের দাম অন্যায্য মনে হইলে ডাকটিকিট ন] কিনিবার 

্বাধীনত। আমার আছে । ধার্ধ কর না দিয়া উপায় নাই । সেজন্য কর সংগ্রহের 

ব্যাপারে ন্যায়নীতির আলোচনা করিতেই হয়। এ্যাভাম স্মিথের মতে সমতার নীতি 

মানিয়া চলিলে সুবিচার হইবে । সমতা মানে ত্যাগের সমতা । সামর্থ্য অনুযায়ী কর 

ধার্ধ হইলে ত্যাগের সমতা-_হুইবে-_ন্যায়নীতি পালিত হইবে । এ পধস্ত সকল 

সুনিরই একমত | 

এই নীতিকে বাস্তবে বপায়িত করিতে হইলে সামর্থ্যের মাপকাঠি কি জানা 

ৰরকার । আজকাল ব্যক্তির আয়কে ব্যক্তির কর দিধার সামর্থ্যের মাপকাঠি ধরা 

হয়। আয় সমান হইলেও কিন্তু কর দিবার ক্ষমতার তারতম্য হইতে পারে । একজন 
চাকরি করিষা মাসিক ৫০০২ বেতন পায়। অপর একজন ব্যাক্ষের সুদ হইতে মাসিক 
০০২ পায়। প্রথম ব্যক্তিকে আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশী অংশ সঞ্চয় করিতে হয়। 

প্রথম ব্যক্তি হঠাৎ অকর্ধণ্য হইলে আয় বন্ধ হইয়। যাইবে । দ্বিতীয় ব্যক্তির সে 

আশঙ্কা নাই । সুতরাং সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন তাহার কম হইবে । এক্ষেত্রে আয় 

সমান হইলেও প্রথম ব্যক্তির কর দিবার ক্ষমত] দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে কম । আবার 

এমনও হইতে পারে একজনের পোস্ত অনেকগুলি, অন্থজনের পোস্ত মোটে নাই বা 

সংখ্যায় কম। দুইজনের আয় ষদি সমানও হয় এবং দুইজনের আয়ই যর্দি অজিত 

(০৪0৭) হয় তবুও প্রথম ব্যক্তির সামর্থ্য দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে কম। বাস্তবে 

প্রয়োগ করার সমর এই সব ক্রটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সাবধান হইলে আয় দিয়! সাম্য 
যাচাই করিতে আপত্তি নাই। এ পরধনস্তও অর্থশাস্্বিদদের মধ্যে বিশেষ 

মতবিরোধ নাই। 

এখনও প্রশ্ন থাকিয়া গেল, আয় বাড়িলে কর দিবার সামর্থ্য সেই হারে বাড়িবে 

না তাহার চেয়ে বেশী হারে বাড়িবে। এ্যাভাম স্মিথের মতে আয় থে হারে বাড়িবে 

সামর্থ্যও সেই হারে বাড়িবে। অর্থাৎ সমান্ছপাতিক হারে কর ধার্য হওয়া উচিত। 



১৭৬ | পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

যাহার ১০০ আয় সে যদ্দি ১০ কর দেয়, তবে যাহার আয় ৫০০২ আয় তাহার উপর 
৭০২ কর ধার্ধ করিলে স্তায়নীতি পালিত হইবে । 

সমতার অর্থ ত্যাগের সমতা হইলে সমান্গপাতিক করকে ন্যায্য বল! কণ্ঠিন 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতেই সামান্য আয় ফুরাইয় যায়। আয় বাঁডিলে 
ক্রমশঃ কম জক্ষরী অভাব মিটাইবার জন্য ব্যয় কর! সম্ভব হয়। অন্থান্ত জিনিষের মত 
টাকার পরিমাণ বাডিলে টাকার গুরুত্ব কমে। যাহার ১০০. আয় তাহার নিকট 
হইতে কর বাবদ ১২ আদায় করিলে তাহাকে কোন জরুরী অভাব মিটাইবার আশা 
ছাড়িতে ভইবে। যাহার ৫০ ২ আর তাহার নিকট হইতে ১২ কর আদায় করিলে | 

তাহাকেও ১২ পরিমাণ ব্যক্স হ্রাস করিতে হইবে । এই ১২র সংস্থান করিবার জন্য 
তাহাকে কিন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্ত ব্যয় কমাইতে হইবে না। ১০০২ আয় 
বিশিষ্ট লোকের তুলনায় সে বিলাসদ্রব্য বেশী ব্যবহার করে । এই সমস্ত কম জরুরী 
খরচ কমাইয়া সে ১২ যোগাড করিবে । ১০০২ আয় হইতে কর বাদ ১২ দিতে 
যতট! ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ৫০০২ আয় হইতে ১২ দিবার জন্য তাহার চেয়ে 
অনেক কম ত্যাগ ত্বীকার করিতে হয়। সমানুপাতিক ত্যাগ (0:0097:0098] 
158] 98011০০ ) করাইতে হইলে আয় বাডার সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়াইতে 

হইবে । যাহার ১০০২ আয় সে যদ্দি ১০২ অর্থাৎ ১০% কর দেয়, তাহা হইলে যাহার 

৫০০২ আয় তাহাকে ৫০২র বেশী অর্থাৎ ১০% এর বেশী কর দিতে হইবে । এই 

ধরণের করকে গতিশীল (719£1:55516 ) কর বলা হয়। 

সমান্থপাতিক করের মস্ত গুণ ইহার সরলত1 | কিন্তু কর সংগ্রহের ব্যাপারে 

হ্যাফ্যতার দাবী উপেক্ষা করা যায় না। কর রাজস্ব যদি দরিদ্রের কল্যাণসাধনে ব্যয় 

কর? হয়, তাহা হইলে গতিশীল করের সাহায্যে আঘথিক বৈষম্য কমান যায় । আঘথিক 

বৈষম্য কিছুটা না! থাকিলে উৎপাদনে উৎসাহ কমিতে পারে । তাই বলিয়। প্রকট 

আধিক অসাম্য প্রায় কেহই প্রকাশ্টে সমর্থন করে না। গতিশীল করের পক্ষে 

সবচেয়ে বড় যুক্তি__ইহা! আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে খাপ খায়। গতিশীল 

কর মানিয়া লইলেও করের হার কি গতিতে বাড়িবে (15805 0£ 09805395107 ) 

সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কতখানি আধিক বৈষম্য আমরা মানিয়! লইতে রাজী 

আছি তাহার উপরই করের হারবৃদ্ষির গতি নির্ভর করে । 

করের শ্রেণীবিভাগ (00155516586107 0£ 7855 )2 কর সাধারণতঃ দুই 

শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-_(১) প্রত্যক্ষ কর ও (২) পরোক্ষ কর । সরকার ব্যবসায়ীদের 

নিকট হইতে বিক্রয়কর আদায় করে। জিনিষের দাম না বাড়াইতে পারিলে 
ব্যবসায়ীর লোকলান হইবে । ব্যবসায়ী যদি জিনিষের দাম করের সমান বাড়াইন্তে 
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সক্ষম হয়, তাহ হইলে শেষ পর্যস্ত ক্রেতাদের ঘাড়েই করভার চাপিল। ব্যবসায়ীর 

উপর আপাততঃ করভার চাপিলেও শেষে করভার ক্রেতার উপর সপ্রিয় আসিল। 

করের আপাতভার (108990০0) ও শেষভার (17)01121)-2) যদি ভিন্ন ভিন্ন 

ব্যক্তির উপর পড়ে, তবে সেইরকম করকে পরোক্ষ কর ( [71206 ৪ ) বলা 

হয়। বিক্রয়কর, প্রমোদকর, আবগারী শুন্ক ইত্যাদি এই পধায়ে পড়ে । কোন 

ব্যক্তির উপর আয়কর ধাধ হইলে সে অন্ত কাহারো ঘাড়ে উহ? চাপাইতে পারে ন]। 

নিজেকেই করভার বহন করিতে হয়। আপাতভার ও শেষভার একই ব্যক্তি বন 

করিলে তাহাকে প্রত্যক্ষ কর (1015056 ৪) বলা হয়। দামের পরিবর্তন হই 

করভার স্থানাস্তর হয়। দামের পরিবর্তন হইবে কিনা? হইলে কতটা হইবে তাহা 

আগে হইতে বলা কঠিন । শেষভার কে বহন করিবে নির্ণয় করা মুক্কিল। অবস্থা 

ভ্দে শেষভার বিভিন্ন ব্যক্তি বহন করিতে পারে | অর্থাৎ এক অবস্থায় যাহ। প্রত্যক্ষ 

কর, অন্য অবস্থায় তাহাকেই পরোক্ষ কর বলিয়া অভিহিত করিতে হইতে পরে । 

.কর সরানর ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ সস্তোষজনক না হইলেও অনেকদিন হইতে প্রত্যক্ষ 

৪ পরোক্ষ করের মধ্যে এই পার্থক্য চলিয়া আসিতেছে । 

প্রত্যক্ষ করের স্বিধা ঃ এই কর সংগ্রহ করিবার ব্যয় কম। করদাতা 

(১) স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফত কর প্রদান করে। বাড়তি 
ব্যয়সংক্ষেপ খরচ করিবার প্রয়োজন কম। কর যে পরিমাণ ধাধ তয়, 

সরকারী কোষাগারে নীট আদায় তাহা হইতে খুব কম হয় না| 

প্রত্যক্ষ করের নিশ্চয়তা আছে। কর কত দিতে হইবে করদাতা স্থুনির্দিষ্টরূপে 

(২) জানে । সেই হিসাবে সে ব্যবস্থা আগে হইতেই করিতে 

নিশ্চয়তা পারে । সরকারও রাজম্ব আমদানী কি পরিমাণ হইবে 

“তাহ! হিসাব করিতে পারে | ইহাতে বাজেট তৈয়ার করিবার স্থবিধ৷ হয়। 

দ্রকারমত করের হার বাডাইয়। প্রত্যক্ষ কর হইতে আয় বৃদ্ধি করা যায়। 

(৩ আবার হার কমাইয় আয় কমানও যায়। আযকরের 

সংকোচ-প্রসার-ক্ষমতা- মত আর কোন করের হার এতবার বদলান হয় নাই। 
উৎপাদনশীল 

প্রত্যক্ষ কর হইতে সরকারের যথেই্ই রাজন্ব আমদানী হয়। 

প্রত্যক্ষ করের শেষভার কাহার উপর চাপিবে তাহ! নির্ণয় করা! অনেক সহজ । 

সাধারণ সংজ্ঞা অনুসারে যাহার উপর আপাতভার তাহাকেই শেষভারও বহন করিতে 

(৪) হয়। অধিকাংশ ক্ষোত্র এই ধারণা মিথ্যা হয় ন]1। 

সমতা প্রত্যক্ষ কর সেইজন্য সহজেই গতিশীল করা যায়। 

৫পাধ্যসংখ্যা বেশী হইলে কর লাঘবের ব্যবস্থা সহজেই করা যায় । যাহাদের আয়ের 



১৭৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

উৎস শ্রম, তাহাদিগকে নিয়হারে কর প্রদানের সুযোগ দেওয়1 যায় । আবার আয় 

নিতাস্ত কম হইলে তাহাকে কর প্রদানের দায় হইতে রেহাই দেওয়া যায়। প্রত্যক্ষ 

করের বেলায় সমতার নীতি পালন কর] অনেক সহজ । 

সরকারের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব সকল নাগরিকের । কর প্রদান করা তাহার 

কর্তব্য । নাগরিক যখন প্রত্যক্ষ কর প্রদান করে তখন 
(৫) ৃঁ রর র্ জাকাত ারিভিদাড এ মুভাতে নিজ কততব্য পালন ক । নিজের অধিকার 

সম্বন্ধেও তে সজাগ হইয়। উঠে। সরকার কররাজস্থ 

কিভাবে ব্যয় করিতেছে সে ব্যাপারে নাগরিক অবহিত হয়, অপব্যয়ের সম্ভাবনাও 

কষে। | 

অন্ুবিধা_ _দন্মুখ দিয়া স্থ চ গলিলেও লোকের আপত্তি হয়__পিছন দিয়! হাঁতী 
গেলেও বুঝা যায় না। প্রত্যক্ষ কর কম হইলেও করদাতা অনুভব করে তাহার 

পকেট হাক্কা হইল। প্রত্যক্ষ কর সেজন্য জনপ্রিয় হয় 

টির অপ্রির না। সরাসরি দিতে হয় বলিয়া করদাতা অযস্তষ্ট হয়। 

প্রতি একক দ্রব্য কিনিবার সময় দামের সঙ্গে বিভ্রয়কর 

শিতে হর । একযোগে কর প্রদ্ধান করিতে হয় না। প্রত্যক্ষ কর কিম্তীবন্দী আদায়, 

করা ষায়। কিন্তু কিস্তির সংখ্যা বেশী বাড়ান যায় না। প্রত্যক্ষ কর দিতে কর- 

দ/তার সেজন্য অস্থবিধ হয় বেশী । করদাতার অসন্তোষের ইহাও আর একটি কারণ। 

করের হিসাব করিবার জন্য করদাতাকে কাগজপত্র ঠিক করিতে হয়। এই কাগজপত্র 

তদন্ত করিয়। দেখিবার জন্য সরকারকেও কধচারী নিয়োগ করিতে হয়। কর ধার 

করাও কম ফ্যাসাদ নয়। তারপর কাছে আপীল ও আপীলের শুনানী । এই 

কারণেও প্রত্যক্ষ কর সব সময় ভাল চোখে দেখা হয় ন1। 

'প্রত্যক্ষ করকে সততার উপর কর” বল। হয় । ভূয়া হিসাব কেতাব তৈয়ার 

করিয়া করভার লাঘব কর যায় । অনেক সময় সম্প্ণ 
(২) ডি ফাকি দেওয়1 যায়। লোক প্রত্যক্ষ কর আদৌ পছন্দ 

করে না। স্থযোগ পাইলেই ফাকি দিতে ছাড়ে না। 

প্রত্যক্ষ কর তকেবলমাত্র ধনিকশ্রেণী ও উচ্চ চাকুরীয়াদের উপর ধার্য হয়। 

সাধারণলোকের উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিলে আদায় 

(০) করার ঝামেলাই বাড়িবে। আদায় বিশেষ বাড়িবে না । 
সকলে প্রত্যক্ষ কর দেয়না এ 

সেজন্য যাহাদের আয় কম তাহাদের উপর এই কর ধার্ষ 

হয়না । ফলে তাহাদের নাগরিক চেতনার উদয় হয় না। 



সরকারী আয়-ব্যয় ১৭৯১ 

করের হার যাহাই হোক না, কোন না কোন শ্রেণী ভ্তায়বিচার পাইবে না। 

সরকারী কর্মচারীর! অনেক সময় খুসীমত কর ধাধ করে। 

ডি এক শ্রেণীর উপর করভার বেশী আর অন্ত শ্রেণীর উপর 
করভার কম ধাধ হইতে পারে । 

প্রত্যক্ষ করের অস্থবিধার চেয়ে শুবিধ। অনেক বেশী । ইহার প্রয়োগবিধি ও 

পরিচালন] ক্রটিপৃর্ণ হইতে পারে। নীতির দিক হইতে প্রত্যক্ষ করের বিরূপ 

সমালোচন। কর। চলে না । 

পরোক্ষ করের সুবিধা £ সাধারণতঃ জিনিষপত্রের দামের সঙ্গে পরোক্ষ কর 
দিতে হয়। দামের মধ্যে কর ধরা আছে একথা মনেই থাকে না। ফলে 

সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের স্থষ্টি হয় না। নিজের স্ববিধা বুঝিয়। করদাত। 

জিনিষ কেনে । প্রায় জিনিষই একেবারে অনেকখানি দরকার হয় না। যখন 

(১) যেমন দরকার জিনিষ কেনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সামান্ত 

করদাতা ও দরকার পরিমাণে করও দেওয়া হইয়া যায়। আবার অর্থভাব 
উভয়ের স্ু'বধা 

থাকিলে তখনকার মত জিনিষ কেনা হইবে না। কর 

প্রদানও তখনকার মত স্থগিত থাকিবে । টাক নাই এই অজুসাতে প্রত্যক্ষ কর 

স্থগিত রাখা যায় না। প্রত্যক্ষ কর কিস্তিবন্দী আদায় করাযায়। পরোক্ষ কর 

যেমন তিলে তিলে আদায় হয়, প্রত্যক্ষ কর সেভাবে আদায় করা যায় না। 

কিস্তীর সংখ্যাও খুব বেশী বাড়ান যায় না। করদাতার পক্ষে পরোক্ষ কর দেওয়। 

অনেক বেশী স্থবিধাজনক । সরকারের দিক ভইতেও পরোক্ষ করের ন্থবিধ 

আছে । বিক্রেতা বা দোকানদার যখন যেরকম বিক্রয় করিতেছে, সেই হিসাবে 

কর আদায় করিতেছে । সরকার কিন্তু বিক্রেতার নিকর্ট হইতে একযোগে* 

বিক্রযকর আদায় করিয়া লয়। সরকারকে বিক্রর-কর আদায় করিতে সামান্যই 

ঝঞ্ধাট সহা করিতে হয়। ঝক্কি বিক্রেতার । ধরিতে গেলে বিক্রেতা সব্নকারের 

অবৈতনিক কর্মচারী হিসাবে কাজ করে । 

পরোক্ষ কর ফাকি দেওয়া যায় না। মিথ্যা হিসাব- 

তি তে হে পত্র দাখিল করিয়া, আয় করা সত্বেও আয়-কর হইতে 
রেহাই পাওয়া যায় । জিনিষ কিনিলে, বিক্রয় কর 

তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে । 

(৩) পরোক্ষ-কর সকলের নিকট হইতে আদায় কর 

5589 যায়। ধনী, দরিদ্রব_যেই জিনিষ কিন্ুক--কর দিতে 

হইবে । সকলকেই সরকারের ব্যয় নির্বাহের অংশীদার করা যায়। 



১৮০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাক্স পরিচয় 

দামের সামান্ত পরিবর্তনন হইলে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা বিশেষ কমে না। 
এই ধরণের সামগ্রীর উপর করের হার সামান্য বাড়াইলেও চাহিদা বিশেষ কামবে না। 
ফলে কররাজন্ব বাড়িবে। সেইজন্য বহুজন ব্যবহাধ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলির 

রি উপর পরোক্ষ-কস বসাইয়া প্রভূত রাজসম্ব আদায় করা যায়। 
সঙ্কোচ-প্রদারক্ষম__ প্রত্যক্ষ-কর উৎপাদনশীল। কিন্তু তামাক, চিনি, কেরোসিন 
লিরযাাানিযাত প্রভৃতি দ্রব্যের উপর ধার্য পরোক্ষ-করও কম উৎপাদনশীল 
নর । ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস এই ধরণের আবগারী 

শুন্ক। রাজ্য সরকারও বিক্রয়-কর হইতে প্রচুর রাজন্ব পাইয়া থাকে । বিলাসদ্রব্যের 
দামের সামান্য পরিবততন হইলে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই ধরণের 

সামগ্রীর উপর ধার্য করের ভার সামান্য কমাইলে দাম সামান্ত কমিবে। ফলে 
চাহিদা যদি ব্যাপক বাড়ে, তাহ। হইলে করের হার কমান সত্বেও কররাজস্বের পরিমাণ 
বাড়িবে । 

মদ, গাজা, আফিং প্রীতি মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষে 
অনিষ্টকর । ইহাদের উপর পরোক্ষ-কর ধার্য করিলে 

মির ইহাদের ধাম চভিবে$+£ অনেকে কেনার পরিমাণ 
ব্যবহার কমান বায় কমাইবে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবেণ করদাতার 
দক্ষতাও বাডিবে। যদি কেনার পরিমাণ বিশেষ নাক্ক্ষিষে, তাহা হইলে অন্ততঃ 

সরকারের যথেষ্ট রাজন্ব আমদানী হইবে । তাহাও মন্দের ভাল বলিতে হয় । 

অন্ুবিধ।দ্াম পরিবত্তিত হইলে, চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে । চাহিদার 
পরিবর্তন কতটা ব্যাপক হইবে তাহার উপর নিভর করে কররাজন্ব বাডিবে 

কি কমিবে, কতট। বাড়িবে বা কতট1 কমিবে। অতি প্রয়োজনীর দ্রব্য বাদ 

দিলে, অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেঞে চাহিদার এই পরিবর্তন 

সম্পর্কে কোন ভবিষ্বদ্ণী করা চলে না। কররাজস্বের 

পরিমাণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়ত1 দেখা দেয় । বিশেষ কোন 

ব্যক্তি কতটা কর দিবে, তাহাও বলা যায় না। কারণ ক কতট কিনিবে 

তাহা আগে হইতে বল! যায় না। কর কতদূর স্থানাস্তর করা যাইবে তাহাও 
জানা মুস্কিল। কার ঘাড়ে কতটা করভার চাপিল তাহা বলা যার না। 

করদাতার বা অন্য ব্যক্তির যতট1 খরচ হয়, নে তুলনায় সরকারের রাজন্ব 
আগম হয় কম। বিক্রয়কর টাকায় ৩৫ নয়া হইলে জিনিষের দাম 
বাড়িবে ৪ নয়! পয়সপা। আবার চামভার উপর ৫ ন. প. কর ধার্য হইলে 
জুতার দাম ৫ নয়! পয়সার চেয়ে বেশী বাড়িতে পারে। ক্রেতা যাহা দিল 

(১) 
অনিশ্চনভা! 
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সরকারের কোষাগারে তাহা! জমা পড়িল না। অনেক সময় বিক্রয় কর আদার 

(২) করিবার জন্য অনেক বেতন দিয়াই কর্মচারী নিয়োগ 

মিতব্যর হয় না করিতে হয়। আয়করের বেলাতেও অবশ্থ এই অন্থবিধা 
দেখা দেয়। 

পরোক্ষ কর বসাইলে ম্যায় বিচার করা যায় ন। যাহার ১০*. আর লে 
টাকার যত ন. প. কর দেয়, যাহার ১০*০২ আয় সেও টাকায় তত ন. প. 

কর দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সকলেই কেনে এবং দাম বাড়িলেও ইহাদের 
চাহিদা বিশেষ কমে না। কর-রাজন্ব বাডাইতে হইলে এই ধরণের জিনিষের 

উপর কর ধাধ করিতে হ্য়। গরীব লোকের আয়ের বেশীরভাগ নিত্য- 

প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পিছনে খরচ হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ধনী 

ব্যক্তির মোট খরচ নেশী হইতে পারে। কিন্তু আয়ের অন্থপাতে ধনী ব্যক্তি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য গরীবের চেয়ে কম খরচ 

শরোক্ষ ৫ ক করা করে। কর গতিশীল হওয়া দূরে থাক, সমান্ুপাতিকও 

যায় না। হৃতরাং ন্যায় বিচার হয় না। একজনের আয় ১০*২--অপর জনের আমন 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

১০০০২ । নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্তা খরচ যথাক্রমে 

৮০২ ও ২০০২ । টাকায় € ন. প. কর ধার্য হইল। জিনিষের দাম ৫ ন. প. 
বাড়িল। চাহিদার কোন পরিবর্তন হইল না। প্রথম ব্যক্তি কর দিবে ৪২ ব। 
৪% | দ্বিতীয় ব্যক্তি কর দিবে ১০২ বা ১%। আয় বাড়ার ফলে করের হার 

না বাড়িয়া বরং কমিয়াছে। ইহ] ন্যায়নীতির প্রহসন মাত্র । বিলাসদ্রব্যের 

উপর উচ্চ হারে কর ধার্ধ করিয়া পরোক্ষ করকে গতিশীল করিবার চেষ্টা বৃথা । 

কেবলমাত্র বিলাসদ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে রাজস্ব আদায় কম হইবে । বিলাস- 

দ্রব্যের দাম বাড়ার ফলে যদি চাহিদ! অত্যন্ত কমিয়া যায়, তবে ধনী ব্যক্তির উপর 

করভার বৃদ্ধি কর] যাইবে না। একটিমাত্র বিলাসদ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে অন্ত 

বিলাসদ্রব্য কিনিয়া কর দেওয়া হইতে রেহাই মিলিবার সৃষোগ থাকিবে । সমস্ত 

বিলাস দ্রব্যের উপর একযোগে কর ধার্য করিলে কিছুট1 স্থফল পাওয়া যাইতে পারে। 

পরোক্ষ করের প্রধান অন্থবিধ! পরোক্ষ করকে সহজে গতিশীল করা যায় না। 

ঢা পরোক্ষ কর দামের মধ্যে লুকাইয়া থাকে । অনেক 
সরকারী আয়-ব্যয় ক্রেতাই ঘুণাক্ষরেও ভাবে না যে দামের সঙ্গে কর দিতে 
উহজে টনি হইতেছে । সে যে করদাতা একথা বেমালুম ভুলিয়! যায় । 

করবরাজন্ব সরকার কিভাবে ব্যয় করিতেছে তাহাও জানিবার অধিকার করদাত্তান্র 
০ 



১৮২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

আছে। সে কথা তাহার খেয়াল থাকে নী। তাহার নাগরিক সচেতনতা সুপ্ত 

থাকিয়া যায়। রী | 

সরকারী ব্যয় (590115 8:5550010015 ) 2 ব্যক্তি-স্বাতস্ত্্যবাদের আমলে 

সরকারের কাজ ছিল ন্যনতম, সরকারী ব্যয়ও ছিল কম। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রে 
সরকারের কার্ধাবলী কোন নিদিষ্ট সঙ্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। সরকারের 

কাধকলাপের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়৷ চলিয়াছে। 

ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্ট হইল সর্বাধিক সম্ভোষ লাভ করা । সরকারী ব্যয়ের 

উদ্দেশ্য হইল সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন করা । 

সরকারী ব্যয় তিন রকম হইতে পারে_কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যয়, প্রাদেশিক 

সরকার কর্তৃক ব্যয় এবং স্থানীয় স্বায়ত্শীসনমূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যয় । 

সরকারী ব্যয়ের অন্যভাবেও শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে, যথা__(১) দ্রেশরক্ষা ও 

শাস্তিশৃঙ্খল। রক্ষার জন্য, (২) অর্থনৈতিক কার্ধকলাপ পরিচালনার জন্য, (৩) 
সমা'জকল্যাণকর কাজের জন্ত, (৪) প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এবং ৫) 

খণসংক্রান্ত কাজের জন্য | 

উৎপাদনশীল ও অন্কংপাদনশীল-_এইভাবেও সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা 

হয়। রেলপথ নির্মাণ বা জলসেচের জন্য ব্যয় স্পষুতঃ উৎপাদনশীল । ইহার ফলে 

ভবিষ্কতে আয় বাডিবে । শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের খাতে ব্যয় করিলে দক্ষত। বৃদ্ধি পাইবে । 

জাতীয় উৎপাদন পরোক্ষভাবে বাডিবে । স্থতরাং এই জাতীয় ব্যয়কেও উৎপাদনশীল 

বলিতে হয়। গোলাগুলি প্রস্তত না করিলে দেশরক্ষ1! হইবে না-_উৎপা্দন ব্যাহত 

হইবে । দেশরক্ষার ব্যয়কেও অন্তৎ্পাদনশীল বল যার না । সমাজকল্যাণকর গণ- 

তান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত ব্য উ উৎপাদনশীল ধরিতে হইবে । যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, সেই 

উদ্দেশ্য যদি একেবারে সফল ন] হয়, তবেই তাহাকে অগ্তপাদনশীল ব্যয় বল চলে। 

জানিয়। শুনিয়। এরকম ব্যয় কেহ করে না। 

সরকারী খণ (590115 70566 ০01 13011091176 ) £ আঘিক জগতে আয় 

বুঝিয়া ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ । কিন্তু সব সময় এই আদর্শ মানিয়! চলা সম্ভব 

হয় না| রাজস্ব আদায়ের বিলিব্যবস্থা করিতে হয় আগে] 

বাজেটের রা ঘাটতি _ব্যয় করিবার পুয়োজন দেখা দেয় পরে। হামেশ! কম 

বেশী বাড়তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয় । অথচ রাঁজন্ব আদায় 

আশানুরূপ নাও হইতে পারে । তখন বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয় | তখন খণ করিয়া 

এই ঘণট'তি পৃরণ করিতে হয়। | 
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অনেক সময়ে জরুরী (68 09-07117915) ব্যয়ের প্রয়োজন হয় । করভার বাড়াইয়? 

এই ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিলে ভালই হয়। কিন্তু করভার বাড়াইকার সীমা 

আছে। করের হার অতিরিক্ত বাড়াইলে এই সীম 
রা ছাড়াইয়া যাইবে । জাতির দক্ষতা! ও উৎপাদন ক্ষমত। 

কমিবে । সঞ্চয় হ্রাস পাইবে । আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ অত্যস্ত 
ব্যয়বহুল । কররাজন্বের সাহায্যে এই ব্যয় মিটাইতে চেষ্টা কর) ঠিক নয়। এই 

ধরণের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্যও খণের প্রয়োজন হয় । 

(৩ বেল.পরিবহন, সেচব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজের 

উন্নয়ন জন্যও খণ করিতে হয়। এই ধরণের কাজে সমাজের স্থায়ী 
উপকার হয়। চলতি আয়ের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। ৰ 

সরকারী খণের শ্রেণীবিভাগ (001555190০8 0017 01 [01110 106৮0) 2 

ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে খণ লইতে পারে না। সরকার 

শি বে নিজের নিকট হইতে বা বাহির হইতে ছুই স্ত্রেই খণ 
পাইতে পারে । দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকদের নিকট 

হইতে যে খণ সরকার নেয়, তাহাকে আভ্যন্তরীণ খণ বলে । বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ 

করিলে তাহাকে ৫বর্দেশিক খণ বলে । 
(২) আয় ও ব্যয়ের বৈষম্য যদি সাময়িক হয়, তাহা হইলে 

শ্ব্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী. ৩ মাস বা৬ মাসের স্বল্প মেয়াদী খণ লওয়া হয়। দীর্ঘকালের 
জন্য খণ লইলে তাহাকে দীর্ঘমেয়াদী খণ বলে । 

ঝণ উৎপাদনশীল বা অন্রৎ্পাদনশীল হইতে পারে । ধার করা টাকা দিয় কোন 

লাভজনক সম্পত্তি (85551 উৎপাদন করিলে তাহাকে উৎপাদনশীল খণ বলে । সম্পত্তি 

হইতে আয় হইবে । এই আয় হইতেই ক্রমে ক্রমে সুদে 
হীরার নন? অনুৎপাদনশীল আসলে খণ পরিশোধ করা যায়। দেনা মিটাইবার জন্য 

করভার বাডাইবার প্রয়োজন হয় না। রেলপথ নির্মাণ 

বা সেচব্যবস্থা! প্রসারের জন্য খণ করিলে রেলের আয় ও জল ব্যবহারের জন্য দাম 

হইতেই এই দেনা শোধ করা যায়। জুতরাং ইহা উৎপাদনশীল খণ। যুদ্ধ চালাইবার 

জন্য খণ করিলে কোন লাভজনক সম্পত্তি স্থষ্টি হয় না। করের হার বাড়াইয়া বা নৃতণ 

কর বসাইয়া এই দেনা শোধ করিতে হইবে । স্তরাং ইহা অন্ৎপাদনশীল খণ। 

উল্লয়নমূলক কার্ধের-জন্য অর্থসংস্থান (51091501005 ০৫ 10০০101905616) 2 
উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে ক্ুপায়িত করিতে হইলে অর্থ-সংগ্রহের কথাও সরকারকে 

ভাবিতে হইবে । পরিকল্পনার উদ্দেখট নানাবিধ সম্পদশথস্টি-_বিশেষ করিয়া? 



১৮৪ পৌব্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

সামাজিক ও বাস্তব মূলধন বৃদ্ধি। এজন্য বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে 1 

সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বিলি-ব্যবস্থাও করিতে হইবে । অর্থ 

সংগ্রহের ব্যবস্থা ফলপ্রস্থ না হইলে পরিকল্পনার সাফল্য অনিশ্চিত হইয়] পড়িবে ॥ 

কর-রাজন্ব বাড়াইয়৷ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খণ যোগাড করিয়া এবং ঘাটতি ব্যত়্ 
অর্থাৎ নৃতন মুদ্রা ছাপাইয়! অর্থ-সংস্থান হইতে পারে । 

সাধারণ অবস্থায় সরকারী রাজন্বের প্রধান উত্স কর। উন্নয়ন কাজের জন্যও 

সরকারের দৃষ্টি প্রথমে এইদ্িকেই পড়ে । করের হার বাড়াইয়া ও অতিরিক্ত কর 
বসাইয় কিছু অর্থ যোগাড় হইতে পারে। উন্নয়নের জন্ত 

(১) চলতি রাজন্বের উত্ব ত__ বিপুল ব্যয় দরকার হয়। কর রাজম্ব বাড়াইয়! এই বিপুল 
'(ক) অতিরিক্ত কর ব্যয়ের সম্পূর্ণ সংস্থান সম্ভব নয়। করভার অতিরিক্ত 

রি 10 বন বাডাইলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ব্যাহত হইবে । তখন 

কর রাজস্ব না বাড়িয়া বরং কমিবে। বিরাট বহরে ব্যয় 

করিতে হইলে, কর বাদে অন্ত উপায়ে, যেমন খণ করিয়া-_অর্থসংস্থানের কথা ভাবিতে 

হইবে । অনেকে মনে করেন ভারতে জনসাধারণের কর দিবার ক্ষমতা ( ৪:91 

০৪৪০1 ) শেষ সীমায় পৌছিরাভে । আর কর বাডাইবার উপায় নাই । ভারতে 

জাতীয় আয়ের প্রায় ৮% কর দিতে হয়। কর ব্যবস্থা ন্যায্য হইলে ও পরিকল্পনার 

কাজে জনসাধারণের উত্সাহ জাগাইতে পারিলে কররাজস্বম কিছু বাডাইবার সুযোগ 
এখনও আছে । ভারতে ধার্ধ কর অনেকেই ফাকি দেয় । প্রশাসনের ব্যবস্থার উন্নতি 

করিয়া কর ফাকি বন্ধ করিতে হইবে । তাহা হইলে করের ভার না বাডাইয়াও 

কররাজন্ব বেশ খানিকট। বাড়ান যায়। চলতি রাজম্ব হইতে উদ্ধত্তের পরিমাণ শুধু 

কররাজন্বের উপর নির্ভর করে না। প্রশাসনিক ব্যয় কমাইয়াও উদ্ত্তের পরিমাণ 

কিছুটা বাড়ান যায়। প্রথম পরিকল্পনায় ৫৬৮ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 

৮*০ কেটি টাকা চলতি রাজস্বের উদ্থত্ত ধর1 হইয়াছিল । ৮০০ কোটি টাকার মধ্যে 

৪৫০ কোটি টাকা নৃতন কর হইতে আমদানী হইবে ধরা হইর়াছিল। 

সরকারী মালিকানায় অনেক ব্যবপ। পরিচালিত হয়। ভারতে রেল পরিবহন 

সরকারী মালিকানায় পরিচালিত । ভাডা বাডালেই সব সময় আয় বাড়ে না। 

অতিরিক্ত মাশুল ধাষধ করিলে জনসাধারণ সোজান্ুজি 

ফাকি দিবে এবং ব্রেলে যাওয়! কমাইয়! বা একেবারে 

ছাড়িয়া দিবে । ফলে আয় কমিবে। বিনা টিকিটে রেল 

ভ্রমণ কমাইর! ও পরিচালনার খরচ কমাইয়! উদ্বৃত্ত সামান্য পরিমাণ বাডান যায়। 

প্রযম পরিকল্পনার ১৯১৩ কোটি টাকার মধ্যে চলতি রাজন্ব ও রেলের উদ্বাতের পরিমাণ 

(২) 
সরকারা ব্যবসায়ের মুনাফা 



সরকারী আয়-ব্যয় ১৮৫ 

ছিল ৭৫২ কোটি টাকা-_অর্থাৎ ৩৮%। মূল ছিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮০ কোটি 
টাকার মধ্যে ৯৫০ কোটি টাকা বা প্রায় ১৯% এই ছুই খাতে পাওয়া যাইবে ধর! 

হইয়াছিল। রেলের উদ্ধত ধর] হইয়াছিল যথাক্রমে ১৭০ কোটি টাকা ও ১৫* কোটি 

টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও রেলের উদ্বৃত্ত ধর1 হইয়াছে ১৫০ কোটি টাক] । 

শুধু কররাজস্ব ও রেলের উদ্বত্ত দিয়! বিপুল উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ কর অসম্ভব । 

জনসাধারণের নিকট হইতে খণ সংগ্রহ করিয়। উন্নয়ন ব্যয়ের কিছুট! অংশ 

যোগাড় করা যায়। ভারত দরিদ্র দেশ। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের প্রতি এখানে বিশেষ 

মনোযোগ দেওয়! দরকার | ১৯৫৮-৫৯ সালে স্বল্প সঞ্চয় ধণের খাতে নীট ৭৮ কোটি 

টাকা পাইয়াছিল। ১৯৫১-৬০ সালে ইহা বাড়িয়া ৮২ কোটি টাকা হইতে 

পারে। স্বল্প সঞ্চয়স্থত্রে পরিকল্পিত বাধিক ১০০ কোটি 

টি রা টাকায় পৌছাইতে এখনও দেরী আছে। ভারতে সরকার 

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্তান্ত তহবিল হইতেও খণ লইয়াছেন । 

প্রথম পরিকল্পনায় এই খাতে ৯১ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৫০ কোটি 

টাক] পাওয়া গিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই স্তত্রে ৫১০ কোটি টাক] পাওয়। 

যাইবে আশা কর হইয়াছে । জনসাধারণের নিকট খণপত্র বিক্রয় করিয়াও অর্থ 

সংগ্রহ করা হয়। সমস্ত রকম আভ্যন্তরীণ খণ হইতে প্রথম পরিকল্পনায় পাওয়া যাস্স 

৬০* কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৩১% এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৪৫০ কোটি 

টাকা বা মোট ব্যয়ের ৩০০,। আভ্যন্তরীণ খণ খাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৪০০ কোটি 

টাকা পাওয়। যাইবে আশ করা হইয়াছে । 

উন্নয়ন পরিকল্পনায় ন্যুনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যয়বরাদ্দ কর] হয়। জাতীয় 

স্বার্থের খাতিরে এই ব্যয়বরাদ্দের ছাটকাট না করাই ভাল । দরিদ্র দেশের প্রয়োজন 

বেশী কিন্তু আথিক সঙ্গতি সামান্ত। বিদেশ হইতে খণ পাইলে ব্যয়বরাদ্দ 
অপরিবত্তিত রাখা সম্ভব হয়। ভারতে আয় কম। এই স্বল্প আয় হইতে সঞ্চয় করিতে 

গেলে বর্তমান ভোগ ভীষণভাবে কমাইতে হইবে । তাহাতে স্বাস্থ্য ও দক্ষতা ক্ষণ 
হওয়ার আশঙ্কা আছে। তা! ছাড়া ভোগ বেশী কমাইতে গেলে লোক অসন্তষ্ট হইবে । 

সরকার ভোট হারাইবে। সেই ভয়েও গণতান্ত্রিক সরকার 

বৈদেশিক নি কোন ভোগ অধিক মাত্রায় কমাইতে সাহস করে না। অনেক 

ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ। প্রায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় মুদ্রায় 
১৮৮ ১১5 খরচ দরকার হয়। দুর্গাপুরে কারখান। করার জনতা স্থানীর 

শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইতেছে । গৃহ নির্মাণের জন্ত 

স্থানীয় মালমসলা দরকার হইয়াছে । এই ধরণের ব্যয় নির্বাহ করিতে দেশীয় মুদ্রঃ 



১৮৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাশ্ পরিচয় 

দরকার | ধরিয়1 লইলাম ভারত সরকার কল্প রাজন্ব মারফত বা আভ্যন্তরীণ খণ করিয়? 
এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন । কিন্তু এই কারখানার জন্য যন্ত্রপাতিও দরকার । এই 

যন্ত্রপাতির অনেকগুলি ভারতে তৈয়ারী হয় না। বিদেশ হইতে আনিতে হইবে | বিদেশী 

বিক্রেতাকে তাহার দেশীয় মুদ্রা দিতে হইবে । আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্ৃত্ত 

থাকিলে, সেই উদ্বত্ত দিয়া আমরা এই বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারি। ভারতের 

বাণিজ্য উদ্ধত প্রতিকূল, স্থতরাং খণ করিয়া! এই বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। 

অন্য উপায় নাই। টর্দেশিক খণ পাইলে এই ধরণের উন্নয়ন কাজ অসম্ভব হইয়! 

উঠিবে 1! বিদেশ হইতে খণ পাইলে শুধু যে ইন্াই সম্ভব তাহা নয়। আমাদের 

বর্তমান ভোগ কমাইবার প্রয়োজনও কিছুটা! কম হইবে । উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্ষে 

পরিণত কর। সহজতর হইবে । বিদেশী নাগরিক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার 

হইতে খণ পাওয়া যায়। (প্রথম পরিকল্পন।য় ১৮৮ কোটি টাকা ব। মোট ব্যয়ের প্রায় 

১০% টবর্দেশিক খণ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। মুল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিদেশ হইতে 

৮০০ কোটি টাকা ব1। পরিকল্িত ব্যয় বরাদ্দের প্রায় ১৭ বিদেশ হইতে খণ দরকার 

হইবে মনে করা হইয়াছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি চলিতে থাকায় ও ভারী 

শিল্প গঠনে বৈদেশিক নুদ্রা ব্যয়ের প্রয়োজন বেশী হওয়ায়, বিদেশী সাহায্যের আবশ্তকতা 

আরও ৫০০-৬০০ কোটি বাড়িয়া যায় । ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পধস্ত অবস্থা রীতি- 

মত সঙ্কটজনক ছিল | সেই সময় বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির 

একটি সভা হয়। তারপর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা 

প্রভৃতি দেশ হইতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাওয়1 যায় । শেষ মুহূর্তের এই সাহায্যের 
দৌলতে কোনমতে মুখরক্ষা হয়। প্রায় ৪৬২০ কোটি টাক] ব্যয় কর। সম্ভব হয়। 

কর বরাজন্ব, সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ ও খণ হইতে যে পরিমাণ অর্থ 

পাওয়! যায় তাহাকে চলতি আয় বলে। চলতি আয় হইতে পরিকল্পিত ব্যয়বরাদ্দ 

বেশী হইতে পারে । এই ব্যয়বরাদ ন্যুনতম প্রয়োজনের 

উগভি কইতে বেদী ভিত্তিতে রচিত। চলিত আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষ 

ধ্যয়কে ঘাটতি ব্যয়বলে।  কল্সিতে গেলে ব্যয় কমাইতে হইবে । গোৌড়ামী বজায় 
সাবধান না হইলে ইহার 
ফলে মুক্রাস্্ীতি হয়। থাকিবে কিন্তু উন্নয়ন শিকায় উঠ্িবে। উন্নয়নের গতি 

অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে নৃতন মুদ্রা স্থষ্টি করির়1 ব্যর ঠিক 

রাখিতে হইবে । ইহাকেই ঘাটতি ব্যয় (465016 8778170105 ) বলে । কেন্দ্রীয় 

ব্যাঙ্কের নিকট সঞ্চিত টাক] উঠচাইয়া ব্যয় কর] চলে । অথব। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 

হইতে ধার লইতে পারে । সরকারী প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট 

ছাপাইয়। সরকারকে ধায় দিবে । উভয় ক্ষেত্রেই বাজার-চলতি (৪০৫৬5 ) টাকার 
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পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। মূল্যস্তর বাডিবে। ঘাটতি ব্যয় মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে 
মুদ্রানীতি দেখা দিবে । শেষ পধন্ত জনসাধারণ মুদ্রার উপর একেবারে বিশ্বাস 

হারাইয়! ফেলিতে পারে । দেশের অর্থনীতিতে বিপধয় দেখা দিতে পারে । ব্যয় 

নির্বাহ করার সহজ পথ হইল ঘাটতি ব্যয়। কর আদায় ও খন সংগ্রত যদি সন্তোষ 

জনক না হয়, এবং রাষ্্রায়ত্ত শিল্পে যদি না-লাভ ন! 
তবুও ইহা বাতিল 0 
কারোর লোকসানের নিরামিষ নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহ। 

হইলে এই সহজ পথ নাকচ করা ঠিক হইবে না। 
উৎপাদন বাডিলে অবশ্য ধাম বাড়িবে না । তখন তখন উত্পাদন বেশী বাডান জব 

নয়। রেশনিং করিয়া মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করা যায়। কর পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া 

দামের উচ্চগতি রোধ করা যায়। ভারতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনার 

আমলে ছিল ৫৩২ কোটি টাকা । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার, পরিমাণ ১২০০ কোটি 

টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকা ধর] হয়। ভারতে মূল্যম্ফীত্তি রোধ 
করা যার নাই। ব্যয় ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন আশান্গরূপ বাডে নাই। সরকারের 

কর আদায়ের পদ্ধতিও অসন্তোষজনক । যাদের হাতে অতিরিক্ত ব্যয় ক্ষমতা 

আছে, তাদের ব্যয়ক্ষমতা যথেষ্ট সঙ্কচিত করা হয় নাই । ফলে দামই বাডিয়াছে। 

আয় বণ্টনের বৈষম্য কমে নাই। সরকার শুধু জনসমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 
2. 77095098119, 1980110 05 90205069-15558 01৮ 0০০৭ 69, 

কর কাহাকে বলে? উত্তম করের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠা ১৭১-১৭৭] 

৪0156126015) ০০৮%99০ [01906 800 [0017506 11%599, ৬055 219 00017 50 580 62,608 

200. 01920.581068,598 ? [ পৃষ্ঠ ১৭৬-১৮৯ ] 
প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর । ইহাদের সুবিধা অন্ুবিধ! বর্ণনা! কর । 

৪. ভ1,১6 15 7১:0619988$91:5,য85100 200 10৮0 8519 108 0590169 ? 0153 6৮০ 9::000195 

০01 1070£798818 68,599, " 
ক্রমবর্ধমান হারে কর ধাধ কাহাকে বলে? ইঙ্জাব সমর্থনে কি বলিবার আছে? দুইটি 
ক্রমবর্ধমান হারে করের উদাহরণ দাও । | পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬ ] 

ধ. 12৮ 15 000110 55:090016019 8100 9/10%5 18 168 ৪100 ? 

সরকারী ব্যয় কাহাকে বলে? ইহার উদ্দেগ্ত কি? [ পৃষ্ঠা ১৮২] 
৮. ৯০ 1৪ 20011910690? 01098115 812 01097906 810088 01 ৮০11০ 190০6, 

সরকারী ধণ কাহ্থাকে বলে? সরকারী খণের শ্রেণীবিভাগ কর। [ পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩ ] 

৫6. চ০দ 0098 5 £০ড৮901009106 918800916৪8 10859100781 1১706750709 7? 181095:569 

1010 91691509 6০ [170019,. পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৭ ] 

সরকার কি উপায়ে উন্নয়ন ব্যয় সংস্থান করে? ভারতের দৃষ্টাস্ত দিয়া বুঝাইয়। দাও । 
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অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 
€ 17৬1 0155 2100] 0201511)5 ) 

(শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি। বিনিময়ের অভাবে 
শ্রমবিভাগ অচল । একটি দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি দ্রব্যের সরাসরি বিনিময়কে প্রত্যক্ষ 

বিনিময় (62:05£) বলে। প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা অনেক | পরস্পরের অভাবের 

সামঞ্জস্য ( 20908019 5011,019610)05 06 /81)05 ) ন। থাকিলে প্রত্যক্ষ বিনিষয় সম্ভব 

হয়না । নাপিতের তোয়ালে কাচাইবার দরকার আছে। ইহার পরিবর্তে সে চুল 

কাটিতে রাজী আছে। ধোপার হয়ত তখন চুল কাটাইবার প্রয়োজন নাই। 
নাপিতের আগ্রহ সত্বেও বিনিময় হইবে না। চুল কাটার ইচ্ছা আছে এই রকম 
ধোপা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । বার বার এই ঝকমারি কেহ করিবে না। 

শেষ পধস্ত নাপিত বিরক্ত হইয়! নিজের তোয়ালে নিজেই 
প্রত্যক্ষ বিনিময়ের 
অস্বিধ! অনেক কাচা স্বর করিবে । পারস্পরিক অভাবের সামপ্রস্য 

থাকিলেও বিভাজ্যতার €( 50৮6-0115101. ৮/161)0906 1095 

0£ ৮215 ) অভাবে প্রত্যক্ষ বিনিময়ে অস্থবিধ1 দেখা দেয় । ধোপার চুল কাটাইবার 

ইচ্ছা! আছে। এদিকে নাপিত একটিমাত্র ছোট তোয়ালে কাচাইতে চায়। ইহার 

বিনিময়ে সে পুর1 চুল কাটিতে বাজী হইবে না । অথচ অর্ধেক বা সিকি পরিমাপ 
চুল কাটাও চলে না। উভয়ক্ষেত্রে আগ্রহ আছে । তবুও বিনিময় সম্ভব হইবে ন]। 

ব্রব্যের সংখ্যা অনেক । প্রত্যক্ষ বিনিময়ে ইহাদের পারস্পরিক মুল্য নির্ধারণ রীতিমত 

সমশ্যার সৃষ্টি করে । ৩৬ সের চালের বিনিময়ে ৫ সের চিনি, ১৫ সের তেলের পরিবর্তে 

১ মণ চাল এবং ১ সের তেলের বিনিময়ে ২ সের আলু পাওয়া যায় । নিদিষ্ট পরিমাণ 

চিনির বিনিময়ে কতখানি আলু পাওয়া যাইবে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিবার জন্য খাতা- 
পেনসিল লইয়৷ অস্ক কফিতে হইবে । পারস্পরিক মূল্য একনজরে নির্ধারণ না করা! 

গেলে বিনিময়ে লাভ-লোকসান বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে । এই সমস্ত অসুবিধার জন্য 

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বিনিময়ের উপর নির্ভর 

করিয়! শ্রমবিভাগ কথনই অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিত না। স্থক্ শ্রমবিভাগে 
একজন একটি দ্রব্যের অংশমাত্র বা একটিমাত্র প্রক্রিয়। করিয়া যায় । সরাসরি অভাব 
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মিটাইবার উপায় এখানে নাই। ্ুক্ধ শ্রমবিভাগ তাহা হইলে কখনই সম্ভব 

হইত না। | | 
অর্থ ব্যবহারের ফলে এই সব অস্বিধা দূর হয়। বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। 

সুক্সুতর শ্রমবিভার সম্ভবপর হয়। ইহার ফলে আমাদের আয় বাড়ে । চুল কাটাইবার' 
ইচ্ছা আছে এই রকম ধোপণ নাপিতকে খুঁজিয়া বেড়াইতে 

অর্থ ব্যবহারের ফলে এই 
সব অন্থবিধা দূর হু হইবে না। শিক্ষক, কেরাণী, ছাত্র_-যার চুল কাটাইবার' 

প্রয়োজন আছে-নাপিত তার চুল কাটিয়া বিনিময়ে 

পাইবে অর্থ। যেধোপার একগোছ চুলও নাই, সেও অর্থের বিনিময়ে নীপিতের 
তোয়ালে কাচিয়া দিতে রাজী হইবে । চুল কাটাইবার প্রয়োজন তার কোন দিন 
হইবে না। কিন্তু অন্ত অনেক জিনিষের প্রয়োজন ধোপার আছে । তোয়ালে কাচিয়? 

যে অর্থ পাইবে তাহা দরিয়া এই সমস্ত জিনিষ সে সংগ্রহ করিতে পারিবে । চিনি ও- 

আলু উভয়ের মুল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে । সহজেই তাহাদের পারস্পরিক 

মূল্য (1519616 ৪116 ) নির্ধারণ করা যাইবে । 
অর্থ কাহাকে বলে? ৫(৬৮1)8015 ১০00০55 7?) 5 ধোপার প্রয়োজন হয়ত 

রুটি, নাপিত তাহাকে রুটি না দরিয়া দিতেছে অর্থ । ধোপা অর্থের বিনিময়ে তোয়ালে 

কাচিয়া দিল। কেন না সে জানে তার খুসীমত সময়ে 

0১584 সে রুটিওয়ালার নিকট হইতে অর্থের বিনিময়ে রুটি 
হয়, তাহাকেই অর্থ বলা হয়। পাইতে পারে । সেজানে অর্থ দিয়া তাহার যে কোন 

দেন! সে শোধ করিতে পারে | রুটিওয়াল1 বা পাওনাদার 

অর্থ লইতে অস্বীকার করিবে--এ কথা যদি ০ ঘুণাক্ষরে মনে করিত তবে সে কখনই 
নাপিতের তোয়ালে কাচিয়া দিতে রাজী হইত না। অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার 

সাধারণ গ্রাহাত] (£217219] 9০০০1১68101]105 )। কাহারও নিকট হইতে ৫২ ধার 

করিলে আমার ৫২ দেনা হয়। ঠিক সেইরুপ কোন দোকান হইতে ৫২র জিনিষ 
লইলেও দোকানদারের নিকট আমার ৫২ দেনা হয়। সেই হিসাবে বলা চলে-_- 

/ কোন সমাজে যে দ্রব্যের সাহায্যে সচরাচর দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি হয় তাহাকেই অর্থ 

বলে ।) ক্রয়-বিক্রয় করিতে গেলেই দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়। অর্থের মাধ্যমেই 
ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন চলে । বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম (50920012001) 12060117310) 0৫ 

৪স০1)87)6০ ) হিসাবে কাজ করাই অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য । যেকোন দ্রব্য এই কাজ 
করে, তাহাকেই অর্থ বলা চলে । নোট, চেক ও বিল মারফত যদি ক্রয়-বিক্রয় 

চলে, ইহাদের সাহায্যে ধতক্ষণ দেন চুকান চলে ততক্ষণ ইহাদিগকে অর্থ, 

বলিতে হইবে । 



১৯০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্র পরিচয় 

অর্থ হিসাবে কাজ করার যোগ্যতা যে সমস্ত গুণের উপর নির্ভর করে 
€ 0284811055 0 £০০ 1001025 00905718] ) 5 

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দ্রব্য অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । মহাভারতে 

বিরাট রাজার গোধনের বর্ণনা! আছে। তখন ভারতে গরুই অর্থের কাজ করিত। 
'আফ্রিকার উপকূলে কডি, তিব্বতে চায়ের পিগড, জাপানে ধান অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত 
হইত। এখন কিন্তু সকল দেশেই স্বর্ণ ও রৌপ্য এই মূল্যবান ধাতু দুইটি অন্যান্য 
জিনিষের পরিবর্তে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কতকগুলি বিশেষ গুণ 

থাকার জন্যই ন্বর্ণ ও রৌপ্যের এই বনুল প্রচলন সম্ভব হইয়াছিল । 
সর্বসাধারণ ষাহাকে ত্রব্যার্দির বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য মনে না করে, তাহ! কোন 

দিন অর্থ হিসাবে কাজ করিতে পারে না। স্বর্ণরৌপ্যের 

আধথিক ব্যবহার বাদেও অন্য ব্যবহার আছে। ইহাদের 
'্যাভাবিক জৌলুষের জন্বা অনেকেই ইহা পছন্দ করে। অলঙ্কার নিশ্নাণের কাজে 
ব্যবহার কর] যার । 

গ্রহণযোগ্যতা 

গরু বা তামাক এক জায়গা হইতে দূরবর্তী জায়গায় লইয়! যাইতে অনেক 
খরচ হয়। ফলে ছুই জায়গায় মূল্যের তারতম্য হয়। 

খন ও রৌপ্য অল্লগরচে পাঠান যায় । ছুই জায়গায় মুল্যের 

পার্থক্য বেশী হইতে পারে না। 

অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহা সাধারণ ক্রয়ক্ষমত। € 56155911520. 707:017951176 

১০৬75) 1 অর্থের মালিক যখন খুশী ইহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাইতে পারে । 

গরু বা তামাকের স্বায়িত্ব নাই। বেশীদিন রাখিলে গরু 

মরিয়া যাইতে প্ারে_তামাক নষ্ট হইয়] যাইতে পারে । 

স্থায়িত্ব না থাকিলে আবার বহনযোগ্যতাও থাকে ন1। ত্বরণ ও রৌপ্যের, বিশেষ করিয়] 

হ্র্ণের স্থায়িত্ব খুব বেশী। সহজে মরিচা ধরে না। একটি স্বর্ণসুদ্রা ক্ষয় হইতে ৮০০০ 

বৎসর লাগে । 

সব গরু এক রকম নয়। সমস্ত তামাক একজ্াতীয় নয়। এই ধরণের জিনিষ 

ব্যবহার করিলে বিনিময়ে ঝামেল। বাড়িবে বই কমিবে না। 

স্ব্ণমুদ্রার একটির সঙ্গে অপরটির বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। 

বিক্রেতা যে কোনটি পাইলেই সন্তষ্ট । ক্রেতারও যে কোনটি দিতে আপত্তি নাই। 

বিভাজ্যতার প্রয়োজন কি তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। ন্বর্ণপিগ যত 

ভাগেই ভাগ করা হোক, সমস্ত ভাগের একত্রে মূল্য সম্পূর্ণ স্বর্ণপিগ্ডের মূল্যের প্রায় 

মান হয়। 

বছুনযোগ্যত। 

স্থায়িত্ব 

একজাতীয়ত্ব ও বিভাজ্যত 



অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ! ৃ্ ১৯১ 

অর্থের মাধ্যমে অন্যান্ত জিনিষের মূল্য প্রকাশ করা হয়। যে জিনিষের নিজের 
মূল্যের স্থিরত নাই, সে জিনিষ অর্থ হইবার অনুপযোগী । 
অজন্মা হইলে ধানের দাম অনেক বাড়ে । আবার ফলন 

"ভাল হইলে দাম কমিয়া যায়। ব্বর্ণ অত্যন্ত স্থায়ী, যে পরিমাণ ত্বরণ লেকের কাছে 

আছে, বাধিক স্বর্ণ উৎপাদন তাহার তুলনায় নিতাস্ত কম। বাধিক উৎপাদন কম 

বাড়ার ফলে মোট যোগানের সামাহ্যই পরিবততন হয়। দামেরও সেজন্য সামান্ত 

ইতর বিশেষ হয়। 

রী /কাগজী অথের স্থবিধা (৭৬৪1)08855 0£ 7081১61 11০07765 ) 5 আজকাল 

কাগজী অর্থের প্রচলন ক্রু বেশী । কাগজী অর্থের কতকগুলি বিশেষ শ্রবিধা থাকার 

ফলেই কাগজী অর্থের এই বন্ুল প্রচলন সম্ভব হইয়াছে । 

কাগজী অর্থের বহনযোগ্যতা অনেক বেশী । ধাতব মুদ্রার ওজন বেশী । অধিক 

(১) সংখ্যক ধাতব মুদ্রা বহন করিতে কষ্ট হইবে । চোর 
বহুনযোগ্যতা ও বিভাঙ্জ্যতা ডাকাত বুঝিয়া ফেলিবে । অনেকগুলি নোট পকেটে ব! 

8 কোমরে গুজিয়া রাখিলেও, কেহ সহজে বুঝিতে পারিবে 

না। কাগজী নোটের আসল নকল সহজেই বুঝা যায়। €সানা ও পিতলের 

পার্থক্যও সব সময় করা যায়না । সোনার গুণের তারতম্য করা আরও কঠিন । 
কষ্টিপাথর লইরঃ সব সময় প্রস্তত থাকা সম্ভব নয়। সোনা ও রূপার বিভাজ্যতা! 

আছে। কাগজী অর্থের বিভাজ্যতা আরও বেশী। ১ টাকার ৫টি নোট ও 

€ টাকার ১টি নোট--একেবারে সমান । ১ খগু সোনা ৫ ভাগ করিলে, কিছু খোয়। 

ষাইবেই । র 
ধাতু পরিস্রত করিয়৷ নিদিষ্ট বিশুদ্ধতায় আনিয়া! তারপর ধাতু হইতে মুদ্রা তৈয়ার 

হয়। € তুলনায় কাগজী নোটের মুদ্রশব্যয় অকিঞ্চিৎ- 

কর। সোন।] কিনিবার ব্যয় অপেক্ষা কাগজ কিনিবার 

ব্যয় অনেক কম। কাগজী *অর্থব্যবহারের ফলে যথেষ্ট 

ব্যয সংক্ষেপ হয়। টাকা-পয়সা এক হাত হইতে অন্য হাতে ঘুরিতেছে। অবিরত 

হস্তাস্তরের ফলে ধাতুর ক্ষয় হয়। কাগজী অর্থ ব্যবহার করিলে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার 
'জনিত ক্ষয় নিবারিত হয় । এদিক দিয়াও কাগজী অর্থ-ব্যবহারের ফলে ব্যয় সংক্ষেপ 

হয়। কাগজী অর্থব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ ধাতু সঞ্চয় হয়, তাহা অন্ত 

উৎপাদনশীল কাজে লাগান যায় । ধাতব মুদ্রা নষ্ট হইলে, তাহার পরিবর্তে নূতন মুদ্রা 

চালু করিতে গেলে খরচ করিয়1 ধাতু সংগ্রহ করিতে হয়। কাগজী অর্থ নষ্ট হইলে 

সহজেই নৃতন কাগজী অর্থ সুজ চালু করা যায়। 

মূল্যের স্থিরত] 

(২) 
ব্যয়লক্কোচ 



৬৯২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

অর্থের চাহিদা বাড়িলে কাগজী অর্থের যোগান সহজেই বাড়ান যায়। জাতীয়: 
আয় বাড়ার ফলে দেশে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন বাড়ে । আর্থর চাহিদাও বাড়ে। 

কেবলমাত্র সোনারূপার টাকার প্রচলন থাকিলে, অর্থের 

কাগজী টরানর যোগান তাড়াতাড়ি বাড়ান যায় না । দেশে সোনারপার' 

সহজেই বাড়ান যায় খনি থাকিলেও প্রয়োজনমত সোনার্পার যোগান বাড়ান 

সব সময় সম্ভব হয় না। টবদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি থাকিলে, সেই ঘাটতি মিটাইতে, 

বরং সোনারূপ1 দেশের বাহিরে চালান দিতে হইবে । অর্থের যোগান বাড়াইতে ন? 

পারিলে, দের হার বাড়িতে পরে ও জিনিষের দাম কমিতে পারে । তাহাতে 

উত্পাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে । কাগজী অর্থের যোগান বাড়ান অতি সহজ । সরকার 

বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিয়! দিলেই যোগান বাড়িবে। অনেক ক্ষেত্রে কাগজী অর্থের 

পরিবর্তে ধাতু গচ্ছিত রাখিতে হয়। যে মুল্যের নোট ছাপান হয়, তাহার সমমুল্যের 

ধাতু গচ্ছিত রাখিতে হয় না। কাগজী অর্থের আংশিক ( £8০00:091 ) মুল্য 
ধাতুরূপে জমা রাখিতে হয় । “যে পরিমাণ বাড়তি ধাতু সংগ্রহ হয়, তাহার কয়েকগুণ: 

নোট ছাপান যায়। | 

কাগজী অর্থের এশ্রবিধা (701580581006655 06 78061 1101065 ) £ 

কোন জিনিষেরই অতি ভাল নয়। কাগজী অর্থ অতি সহজে বাড়ান যায়। ইহার 

ফলে শেষ পর্যস্ত বিপদ দেখা দ্রিতে পারে । সরকারের ব্যয় নির্বাহের সহজতম 

উপায় হইল নৃতন নোট ছাপান | কর ধার্য করিলে লোক অসস্তষ্ট হয়। খণ সব সময় 

পাওয়1 যায় না। খুণের সদ দিতে হইবে । আসলও একসময় শোধ করিতে হইবে । 

তখন আবার করু ধার্ষের প্রয়োজন হইবে, কাগজী নোট 

বোর টিন বাড়ান বায় স্বল্প আয়াসে ও সামান্য খরচে ছাপান যায়। দুর্বল 

বলিয়া যোগান অরিরিক্ত সরকার এই সহজ পথই বাছিয়া লয় । নোটের পরিমাণ 

4 ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । অতিরিক্ত পরিমাণ নোট 

প্রবর্তনের ফলে নোটগুলি আর ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন কর' সম্ভব হয় না গোড়াতে 

সোনারপায় পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি থাকে । গচ্ছিত ধাতু ফুরাইয়! গেলে, এই 
প্রতিশ্রতি পালন অসম্ভব হইয়] পডে। বাকী নোটগুলি অপরিবর্তনীয় বলিয়া! ঘোষণা 

করিতে সরকার বাধ্য হয়। জিনিষপত্রের দর্ণম বাঁড়ায় সরকারী ব্যয় বাড়িয়! যায়। 

এদ্দিকে নোটগুলি ধাতব মুদ্রায় পরিবন্তিত করিবার দায়িত্ব থাকে না। নোট অত্যন্ত 

দ্রুত গতিতে ছাপান হয়। মুল্যভ্তরও হু হু করিয়! উর্ধমুখী 
হয়। কাগজী নোট মূল্যহীন হুইয়। পড়ে । ক্রয় বিক্রয়, 

কি লেনদেনের ব্যাপারে ইহ! আর গ্রাহ্া হয় না। এক বথায় ইহা অর্থের মর্যাদ? 

কলে মুদ্রাম্ফীতি দেখ! দেয় 



অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ!1 ১৯৩ 

'হারাইয়া ফেলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্ধানীতে এইরূপ মুদ্রাম্ষীতি € 10106 
20056101% ) ঘটিয়াছিল। সে দেশের কাগজী নোট “মাক বিয়ার বোতলের লেবেল 

'হিসাবে ব্যবহৃত হইত | 

(২) কাগজী অর্থ সহজে নষ্ট হইয়1 যায় । জলে ভিজ্িলে বা 

সহজে ন্ট হয় আগুনে পুড়িলে, কাগজী নোট নষ্ট হইয়া? যায়। 
কাগজী নোট দেশের অভ্যন্তরে অর্থের কাজ করে, একদেশের কাগজী নোট অন্ত 

টি দেশে অচল । সোনার সর্বদেশগ্রাহাতা আছে । সোনা 

অভ্ডজণতিক বাণিজ্যের আস্তর্জাতিক অর্থ। একদেশের কাগজী নোটের সঙ্গে 
ক্ষতি হয়। অন্ত দেশের কাগজী নোটের বিনিময়হার নির্দিই রাখ! 

দুব্ধহ ব্যাপার । কাগজী নোটের যোগান সহজেই বাড়িতে পারে । সেক্ষেত্রে ইহার 

ক্রঘ ক্ষমতার কোন স্থিরতা থকিবে না। বিদেশীরা ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার 

করিবে । আস্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হইবে । 

কাগজী নোটের আলোচনা করিতে যাইয়! আমর! দেখিলাম বিশেষ অবস্থায় 
কাগজী নোট অর্থের কাজ করিতে পারে না। জনপাধারণ যখন ইহ! গ্রহণ করিতে 

গররাজী হয়, তখন সরকারী নির্দেশ সত্বেও ইহাকে আয় অর্থ বলা হয়। অর্থের 

কাজ যে করে তাহার নামই অর্থ (14০265 $5 1৪0 00185 ৭0৩3 ), বিনিময়ের 

কাজে যাহ সচরাচর গ্রাহ তাহাই অর্থ 1৬৫৮ 

অর্থের কার্যাবলী ( ঢএ০০০০৩ 091 ০10০5): প্রত্যক্ষ বিনিময়ের 

অন্ুবিধা দূর করবার জন্যই অর্থের ব্যবহার স্থরু হয়। অর্থ বিনিময়ের সাধারণ 

মাধ্যম । ইহাই অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ। অর্থের 

-বিশিময়ের রি বিনিময়ে দ্রব্য বা সেব। বিক্রয় করিতে লোক সব সময় 
রাজী থাকে । সুতরাং যে জিনিষ যখন প্রয়োজন অর্থের 

সাহায্যে অনায়াসেই পাওয়া] যায়। চুল কাটাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও ধোপা 
লাপিতের তোয়ালে কাচিয়া দিতে রাজী ভয়। কারণ ইহার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া 

যাইবে এবং এই অর্থের সাহায্যে ধোপ। যাহা প্রয়োজন মনে করে তাহাই কিনিতে 

শপারিবে। 

অর্থ অনেক প্রকার হয়। কিন্তু অর্থ আখ্যা পাইতে গেলে এই প্রাথমিক কাজটি 

সম্পন্ন করিতেই হইবে । তবে অর্থ হইতে গেলে কেবলমাত্র এই কাজটি করিলেই 
চলিবে ন। নিয়লিখিত কাজগুলি যুগপৎ সম্পন্ন করিলে তবেই অর্থ বলা চলে। 

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অন্ততম অস্থবিধা হইল পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণের সমন্তা | 

আজকাল সমস্ত জিনিষের'মৃল্য-অর্থের সাহায্যে পরিমাপ ও প্রকাশ কর] হয়। এই অর্থ 



১৯৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

মূল্যের নাম দাম। দামের সাহায্যে সহজেই বিনিময় মুল্য নির্ধারণ কর! যায় । ১টি: 
কলমের দাম ৫ টাকা । -সেইরকম অন্তান্ত জিনিষের মূল্য ও 

টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য জিনিষ ৫. র 

বিনিময়ে যতট পাওয়! যাইবে, তাহাই হইবে কলমের 
বিনিময় মূল্য । আমাদের দেশে মূল্য পরিমাপের একক হইল টাকা € চ২0১26 )। 

অন্যান্য দেশেও এইরকম একক আছে, যেমন মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ডলার, ব্রন্ধদেশে কিয়াট, 

ব্রিটেনে পাউগু ইত্যার্দি। অন্যান্ত অর্থও এই এককের গুণিতক বা ভগ্নাংশ হিসাবে 

প্রকাশ কর] হয়। মূল্য পরিমাপের এককের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহারাও অর্থ 
আখ্য। পাইতে পারে । 

ব্যয় প্রতিনিয়ত করিতে হয়, আয় হাতে আসে দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে । 

মাসাকারে বা সপ্তাহান্তে বেতন পাওয়া যায়। বাজার খরচ দিন দিন করিতে হয়। 

" ভবিষৎ ব্যয়নির্বাহের জন্য সঞ্চয় দরকার । জিনিষপত্র 

মজুত করিয়াও সঞ্চয কর] যায়। যে জিনিষ ভবিষ্যতে 

দরকার হইবে বলিয়। মনে হইতেছে, শেষে সেই জিনিষই 
অদরকার মনে হইতে পারে । জিনিষপত্র মজুত করিতে ও তাহার তদারক করিতে 

খরচ লাগিবে। ভবিষ্যতে আধিব্যধি হইতে পারে এবং আয় কমিয় যাইতে পারে । 

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যও সঞ্চয় দরক।র। পসোনাদান1 কিনিয়। সঞ্চয় করা 

ষায়। সোনাদান। চুরি হইতে পারে । অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করিলে, ব্যাঙ্কে ব! 
পোষ্টীফিসে রাখিয়া নিরাপদে থাকা যায় । কখন্ কোন্ জিনিষের দাম হঠাৎ কমিবে 

তাহা বল! যায় না। অর্থ হাতে থাকিলে এরকম দাও মারিবার স্থযোগ গ্রহণ কর! 

চলে। বর্তমান ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে হয়। কোন দ্রব্যবিশেষের মাধ্যমে 

সঞ্চয় করার বিপদ আছে । সেই বিশেষ দ্রব্যের হঠাৎ মুল্যহ্াস হইলে সঞ্চয়ের মুল্যও 

কষিয়! যাইবে | বিনা দোবে শাস্তি পাইবে । অন্ত যেকোন জিনিষ অপেক্ষা! অর্থের 

মূল্যের স্থায়িত্ব বেশী । অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করিলে এই বিপদ হইতে অনেকট1 রক্ষা 
পাওয়া! যায় । 

দেন] পাওনার হিসাব নিকাশ কর] অর্থের 'একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আগেকার দিনে 

লোক জ্িনিয ধার লইত, আবার জিনিষ ফেরৎ দিয়া দেনা শোধ করিত । এইভাবে 

দেন1 পাওনা মিটাইবার দুইটি অস্থবিধা আছে। প্রথমতঃ 

অর্থ বাদে অন্য ভ্রব্যের দুইটি একক হুবহু একরকম নয় 
কামধেন্থ ধার লইয়া সাধারণ গরু ফেরৎ দিলে মহাজন 

নিশ্চয় ওজর আপত্তি করিবে । দেনা শোধ হইয়াছে শ্বীকার কৰিবে না। দ্বিতীয়ত 

(২) 
মূল্যের সপরিমাপক 

(৩) 
সঞ্চায়র লাভন 

(৪) 
দেনাপাওনার মান 



অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৪ 

অর্থ বাদে অন্যান্ত জিনিষের মুল্যের হঠাৎ এবং জোরালো পরিবর্তন অনেক বেশী সম্ভব ॥ 

আমি যখন গরু ধার লইলাম তখন ১টি গরুর পরিবর্তে ১০টি ভেড়া পাওয়া যাইত । 

যখন ফেরৎ দিতেছি তখন ৮টি ভেড়া পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে আমি যাহা 
লইয়াছিলাম তাহাই ফেরৎ দিতেছি, বাস্তবিক কিন্ত আমি ফেরৎ দিতেছি কম। মহাজন 

হ্যাষ্যভাবেই আপত্তি করিতে পারে । অর্থের মুল্যের স্থায়িত্ব অনেক বেশী, ৫ টাকা 
ধার লইয়া ৫ টাকা আসল শোধ দ্বিল, মোটামুটি যাহা লওয়1 হইয়াছিল তাহাই ফেরৎ 

দেওয়া হইয়াছে | দেনাদারকে মারিয়। পাওনাদার বেশী পায় নাই। পাণুনাদারকে 

মারিয়া! দেনাদার লাভ করে নাই। অর্থ না থাকিলে দেনা পাওনার বাপার' 

কমিয়া আসিত | অস্কবিথ! দেখা দ্বিত ! শ্রমিক পাওনাদার, সংগঠক দেনাদার 1 

পাওনাদার যদি অপেক্ষা করিতে নারাজ হয় তবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহার দেন1 মিটাইজ্ে 

হইবে । তাহাতে কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে । 

বিভিন্ন প্রকারের অর্থ (7:95 ০£ ১1072০5 )2 মূল্যের পরিমাপক অর্থকে 

ভিসাবনিকাশের অর্থ (১0০০৮ ০৫ ৪০০০৮) বল] হয়। যে অর্থ দিয় বিনিষয় 

(৯) কাধ সম্পন্ন হয় তাহাকে বাস্তব অর্থ (4০608] 12101755 ) 

হিসাব নিকাশের বলে। বাস্তব অর্থের রূপান্তর হইলে হিসাবনিকাশের 

হর অর্থের পরিবর্তন হইতে হইবে এমন নহে । আমাদের দেশে 
সম্পত্তি, বাড়ীঘর, দেন! পাওন1 সব কিছু মান টাকার মাধ্যমে প্রকাশ কর! হয় । 

২০০ বসর আগেও হিসাবনিকাশ টাকার মাধ্যমেই হইত । কিন্তু তখন বাজারে যে 

টাক! চলিত, এখন সে টাক1 চলে না। ইংলগ্ডে পাউগু ষ্টালিং হইল হিসাবনিকাশের: 

মাধ্যম । বাজারে কোন দিন কেহ ইহ দেখে নাই। 

বাস্তব অর্থ বিহিত ( [০56] 7506: ) বা অ-বিহিত হইতে পারে । সরকারী 

ঘোষণার বলে যে অর্থের সাহায্যে পাওনাদারের পাওন। আইনত মিটান যায় তাহাকে 

বিহিত অর্থ বলে। বিহিত অর্থে দেন! মিটান হইলে 
বা ররর পাওনাদদার তাহ লইতে অস্বীকার করিতে পারে না। 

অস্বীকার করিলে তাহ দপগুনীয় অপরাধ হইবে । সব অর্থ 

বিহিত অর্থ নহে । চেক, বিল বা খণপত্র দিয়া অনেক ক্ষেতে দেন মিটান যায় । 

যদি কেহ চেক গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে আইনের সাহায্যে চেক 

লইতে বাধ্য কর! যাক না। সুতরাং ইহা বিহিত অর্থ নয়। বিহিত অর্থ আবার 

চারানিিত অসীম ও সসীম হইতে পারে। যে অর্থ পাওনাদার ষে 

কোন পরিমাণে লইতে বাধ্য তাহাকে অসীম বিহিত অর্থ 

(09115570659 689] 7067505:) বলা হয়। যে অর্থ পাওনাদার দেন] মিটালকু: 



১৯৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ম পরিচয় 

ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী লইতে বাধ্য নয় তাহাকে সীম অর্থ 

((1-:521650. 1282111507067) বল] হয় । আমাদের দেশে এক টাকার নোট বা মুদ্রা 
'অসীম বিহিত অর্থ। লক্ষ টাকার দেনাও এক টাকার নোট দিয়া শোধ করিলে 

পপাওনাদারের “ন।” করিবার উপায় নাই । ২ নয়া পয়স1, ৫ ন.প., ১০ ন.প., এইগুলি 

সসীম বিহিত অর্থ, কারণ এক টাকার অধিক দেন1 এই অর্থে পরিশোধ করিতে গেলে, 
পাওনাদার লইতে অস্বীকার করিলে কিছু করিবার নাই । 

বাস্তব অর্থ কাগজী (79061 1%0172% ) বা ধাতব (1৮65691110 1৮0০00০5 ) 

হইতে পারে । ধাতব অর্থ সরকার কর্তৃক প্রবন্তিত হয় । কাগজী অর্থ সরকার ব। 
ব্যাঙ্ক প্রচলন করিতে পারে । সরকার কর্তৃক অথব। সরকারী নির্দেশে প্রবর্তিত অর্থকে 

) কারেন্সী (008100515০5 ) বল! হয়! সরকার যে কাগজী 
(৩ 

াভিরকিডাজর্র। অর্থ প্রবর্তন করে তাহাকে কারেন্দী নোট বলে। ব্যাস্ক 
পরিবর্তনীয়্ ও অন্পরি- কর্তৃক প্রচলিত কাগজী অর্থকে ব্যাঙ্ক নোট (73917]. 
বর্তনীয় কাগজী অর্থ । 

০০৪) বল! হয়। কাগজী অর্থ আবার দুই রকম হয়-_ 

'পরিবর্তলীষ ৫0017৮21010] ) এবং অ-পরিবর্তনীয় (17700132101016 )। 

নোটের মালিক নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ রৌপ্য বা ধাতব অর্থ দাবী করিতে পারে । 

নোট প্রচলনকারী কর্তপক্ষ যদি এই দাবী মানিয়া লইতে রাজী থাকেন অর্থাৎ 

নোটের বিনিময়ে যদি ইচ্ছামত স্বর্ণ রৌপ্য বা ধাতব ুদ্রা পাওয়া যায় তাহা 
হইলে এই নোটকে পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলা হইবে । কাগজী অর্থের 
পরিবর্তে স্বর্ণ রৌপ্য বা ধাতব অর্থ দ্রিবার অঙ্গীকার না থাকিলে, তাহাকে 

অপরিবত্তনীয় কাগজী অর্থ বলে । ব্যাঙ্ক নোট সব সমম 
রা রা পরিবতনীয় । কারেন্দী নোট পরিবর্তনীয় ও অ-পরিবর্তনীয় 

দুই রকমই হইতে পারে । ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত 
১ টাকার নোট অ-পরিরত্ঠনীয় কাগজী অর্থ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবন্তিত ২, ৫ ও ১০ 
টাকার নোট পরিবঁনীয় কাগজী অর্থ । 

যে মুদ্রার ধাতুমূল্য (70668111০ ৮৪1০০ ) উহার লিখিত বা বিনিময় মূল্যের (29০৪ 

0: 23০121785 ৮৪14০ ) সফান হয় তাহাকে প্রামাণিক মুদ্রা (505150210. 5015) 

বলে। প্রামাণিক মুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বার নিমিত হয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ব্রিটেনে যে ব্বর্ণসুদ্রা! (9০৮7:5180 ) 

প্রচলিত ছিল তাহ! এই ধরণের প্রামীণিক মুদ্রা । প্রামাণিক মুদ্রা যে বিহিত অর্থ 
হইবে তাহা খুবই স্পঞ্ঘ। ইহ] বিনিময়ের হার হিসাবেও ব্যবহৃত হইত । তাহাতেও 

'আশ্চর্ঘয বোধ করিবার কারণ নাই। নিককষ্ট ধাতু নিষ্িত মুদ্রাগুলির ধাতুমূল্য 

খাতব মুদ্র! ছুই প্রকার 



অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৯৭ 

লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম। এইগুলিকে প্রতীক মুদ্রা (79162 ০০£) বলে। 

প্রতীক মুদ্রা গলাইয়। কোন লাভ নাই। কম টাকার 
লেন-দেন প্রতীক মুদ্রার সাহায্যে হয়। এগুলি সসীম 

বিহিত মুদ্রা। ভারতের নিকেলের টাকা ও নয়! পয়সার মুদ্রাগুলি সমস্তই প্রতীক 
যুদ্রা। অর্থ হিসাবে ব্যবহার না হইলে প্রামাণিক মুদ্রা গলাইয়! ধাতু হিসাবে 
ব্যবহার করা ষায়। এই বিকল্প ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। কারণ ইহার 

ধাতব মুল্য ইহার লিখিত মুল্যের সমান। সেইজন্য ইহা অর্থ হিসাবে গ্রহণ করিতে 
লোকের আপত্তি হয় না। প্রতীক মুদ্রার ধাতব মূল্য লিখিত মুল্য অপেক্ষা কম। 
গ্ললাইয়। ব্যবহার করিলে লোকসান হয়। তবুও আমরা অর্থ হিসাবে প্রতীক মুদ্র। 

গ্রহণ করিতে বাজী হই। কারণ আমাদের ভরসা আছে। 

অগ্ঠান্ত লোকও ইহা গ্রহণ করিবে । সরকারী আদেশের 

(59৮) জোরেই আমাদের এই ভরস! হয় এবং প্রতীক মুদ্রা অর্থের মর্যাদা পায়। 

সেজন্ত ইহাকে আদিষ্ট অর্থও (696 0)017)6ড) বল। হয় । 

ভারতের টাকা (7055 1191) ২০০৪০ )£ আমাদের টাকার ধাতু মুল্য 

অপেক্ষা লিখিত মুল্য অনেক বেশী। সে হিসাবে ইহাকে প্রতীক মুদ্রা বলিতে 
হয়। ধাতুমূল্য লিখিত মুল্যের সমান-_-এরকম মুদ্রা কোন দেশে আজকাল দেখ! 

যায় না। বিনিময়ের মান হিসাবে কাজ করিলেই তাহাকে 

ভাত নিশি আজকাল প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। আমরা টাকার 
অঙ্কে হিসাব নিকাশ করি। যাবতীয় দ্রব্যের মুল্য এবং 

অন্যান্য অর্থের মূল্যও টাকার মাধ্যমে প্রকাশ কর! হয়। টাকা অসীম বিহিত মুন্রাও 

বটে। সে হিসাবে টাকাকে প্রামাণিক যুদ্রা বল! যায় । 

মুদ্রামান €00756215 96210858195 )5 প্রামাণিক অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, 

মুল্য ও দ্বেনাপাওনার মান এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে । প্রামাণিক 

অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অন্যান্ত অর্থ বিনিময়ের 
ত্র প্রচলন সন্বদ্ধে-রীতি মাধ্যম হিসাবে কাজ করিতে পারে। নিজের মূল্যের 
নীতিকে মুন্রামান বলে 

স্থিরতা না থাকিলে প্রামাণিক অর্থ দ্বারা উপরি-উক্ত 

কাজগুলি হওয়। সম্ভব নয়। অর্থমূল্যের স্থিরতা রক্ষার জন্য মুদ্রা প্রচলন স্থনিপিষ 

পদ্ধতিতে করিতে হয় । ইহাকে মুদ্রামান বলে। 

প্রামাণিক মুদ্রা ধাতু নিমিত হইলে তাহাকে ধাতব মুদ্রামান (141081172 
90575987:4 ) বলা -হয়। প্রামাণিক মুদ্রা কেবলমাত্র ত্বর্ণ বা কেবলমাত্র বৌপ্য 
নিত্িত হইলে তাহাকে একধাতুমান € 21090/01292091112 50290910 ) বলে। হ্থর্ণ 

৩৬ 

প্রামাণিক ও প্রতীক 

আদি অর্থ 
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ও রৌপ্য উভয় মুদ্রা বাজারে প্রামাণিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাক্চিলে তাহাকে দ্িধাতুমান 
(8100609111০ 5215091৭ ) বলে । 

একধাতুমানে স্বর্ণ বা রৌপ্য প্রামাণিত মুত্রা চালু থাকে । এই প্রামাণিক মুল্গা 
অসীম বিহীত মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয়। সসীম বিহিত মু্রা হিসাবে প্রতীক মুদ্রার 
প্রচলন থাকে । রৌপ্যমান খুব কম সংখ্যক দেশেই প্রচলিত ছিল। ভারতে ১৮৩৪৫ 
সালে রৌপ্যমান প্রবতিত হয় । 

ত্ব্-ধাতুমানের প্রচলন অনেক ব্যাপক ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ইংলগ, 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ন্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। কোন দেশে বিহিত মুদ্ধা 
একটি নিদিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিবন্তিত কর1 গেলে, সেই 

দেশে স্বর্মান চালু আছে বল হয়। এব ব্যবস্থায় অর্থের 
মূল্য স্বর্ণমুল্যের দ্বার] নির্ধারিত হয়। দ্র্ণমূল্য বাড়িলে কমিলে, অর্থের মুল্যও বাড়ে 
কমে। ত্বর্ণমান বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে । 

পুর্ণ স্বর্ণমান ব। স্বণমুদ্রামানের (011 ০1 968098াণ 0: ৩০19 

রিয়া, 01501901017 909177910 ) তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! 

্বর্পমুজামালে ন্যর্ণসুদ্রা যায়। (১) কাগজী অর্থের বিনিময়ে অবাধে সমমূল্যের 

0/5/508 স্বমুদ্রা দিবার ব্যবস্থা থাকে । (২) সোনার অবাধ 

আমদানী, রপ্তানী হইতে পারে । বিহিত মুদ্রা ও স্বর্শশুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে 
ক্বর্ণ দিবার ব্যবস্থা থাকে এবং €৩) ত্বর্ণের পরিবর্তে নিদিষ্ট হারে বিহিত মুদ্রা ও দ্ণমুদ্ো! 

দিবার ব্যবস্থা থাকে । এই ব্যবস্থায় স্বর্ণসুদ্রা কার্ধতঃ বাজারে চলে বলিয়। ইহাকে 

ত্বর্ণমুদ্রামান বলে। 

স্বর্গপিগুমানে অর্থের মুল্য স্বর্মূল্যের উপর নির্তর করে। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা 
(২) বাজারে চলে না। ন্বর্ণপিণ্ড আমদানী রপ্তানী কর 

র্ণপিওমান যায়। বিহিত মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণপিগ নির্দিষ্ট হারে 
পাওয়া যায়-_স্বর্মুদ্্া দেওয়া হয় নাঁ। ন্বর্ণপিগ্ডের বিনিময়ে স্বর্ণসুদ্রা দেওয়া হয় 
ইরান রর স্বা। কাগজী নোট এবং প্রতীক মুদ্র। বিহিত অর্থ হিসাবে 

দেওয় হুয়, স্ব্ণুদ্রা দেওয়া বাজারে চলে এবং ইহাদের পরিবর্তে নিিষ্ট হারে ব্বর্ণপিগ্ড 
হয না । দেওয়া হয়। ব্বর্ণপিণ্ডের প্রয়োজন একমাত্র আস্তর্জাতিক 

লেনদেনের ক্ষেত্রে হয়। অন্তর্দেশীয় ব্যবস1 বাণিজ্যে ম্ব্ণমুদ্রার ব্যবহার ন৷ হওয়ায় 

ব্যয় সংক্ষেপ হয়। ভারতে ১৯২৭-৩১ সালে স্বর্ণপিগুমান গ্রচলিত ছিল। 

কয়েকটি দেশে একসঙ্গে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, তাহাদের পরস্পরের মুদ্রা 

বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট থাকে । ১০০ টাকাস১ তোলা স্বর্ণ। আবার মাকিন 

স্বর্ণমানেব রকযষারি আছে 



অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৯৯ 

ুক্তরাষ্ট্রে ১ তোলা স্বর্ণ ২০ ডলার । তাহ হইলে ৫ টাকা. ১ ডলার | ভলার 

ও টাকার বিনিময়ের হার ইহার চেয়ে বিশেষ বেশী কম 

চির হইতে পারে ন1। ন্বর্ণমানের ইহাই বিশেষ সুবিধা । 
ত্র্ণমুদ্রামান বা ম্বর্ণপিগুমান বজায় ন। রাখিয়া এই সুবিধা 

পাইবার চেষ্টা হইতে স্বর্ণ বিনিময় মানের (03017 চ01581755 505150210 ) 

উৎপত্তি হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজী নোট ব! প্রতীক মুদ্রা অসীম বিহিত অর্থ বলিয়া 
ঘোধিত হয়। অন্তর্দেশীয় বিনিময় কাজের জন্য ইহার পরিবর্তে স্বর্ণ দেওয়া হয় না। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে না। আস্তর্জাতিক লেনদেনের 

প্রয়োজনে বিহিত মুদ্রার বিনিময়ে নিরিষ্ট হারে অন্য এক দেশের মুদ্রা দেওয়া? হয়। 

দ্বিতীয় দেশটিতে ন্বর্ণমুদ্রামান বা দ্র্ণপিণ্ড মান প্রচলিত 
থাকে । প্রথম দেশটির স্বর্ণ গচ্ছিত রাখার দরকার নাই। 

দ্বিতীয় দেশের মুদ্রা জমা থাকিলে দরকার মত তাহার বিনিময়ে স্বর্ণ পাওয় যাইবে। 

গচ্ছিত মুদ্রার উপর ইতিমধ্যে স্ুদও পাওয়া যাইবে । এই ব্যবস্থায় সাপ মরিল 

অথচ লাঠিও ভাঙ্গিল না । ব্বর্ণমানের সুবিধ! অর্থাৎ বিনিময় হারের স্থিরতা বজাক্ 

থাকিল। সেজন্য স্বর্ণ আমানত রাখার ব্যয় স্বীকার করিতে হইল না। ভারতে 

১৯১৮-১৯২৭ পর্ষস্ত ন্বর্ণবিনিময় মান প্রচলিত ছিল । অস্তর্দেশীয় বাণিজ্যে টাকার 

বদলে ন্বর্ণ দেওয়া হইত না। টাকার সঙ্গে ষ্টালিং এর 
বিনিময় হার নির্দিষ্ট ছিল ১ টাকা ১ শি. ৪ পে। 

বৈদেশিক দেনা শোধ করিবার দরকার হইলে টাকার পরিবর্তে এই হারে ষ্টালিং 
দেওয়া? হইত । ্টালিং ইচ্ছামত স্ব্ণে পরিবন্তিত কৰ। 

5 যাইত । ষ্টালিং এ পাওন। লইতে সেজন্য অন্য দেশের 

আপত্তি হইত না। এদিকে ই্টালিং এর সঙ্গে ত্বর্ণের বিনিমস়্ 

হার নির্দিষ্ট থাকায়, টাকার সঙ্গেও স্বর্ণের বিনিময়হার নিিষ্ট থাকিত। 

্ব্ণমুদ্রামানে স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চালু থাকে অর্থাৎ অন্তর্দেশীয় বিনিময় কার্ধে ব্যবহাত 

হয় । ন্বর্ণপিগুমানে ত্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকে না এবং আভ্যন্তরীণ দেন। পাওনা সাধারণতঃ 

স্বর্ণের সাহায্যে মিটান হয় নাঁ। স্বর্ণবিনিময় মানে আভ্যস্তরীণ বিনিময় কার্ধে দর্ণ মুদ্রা 

ব! ধাতু কোন হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না। 
দ্বিধাতুমানে ত্ব্ণ ও রৌপ্য উভগ় মুদ্রাই প্রামাণিক অর্থ হিসাবে চালু থাকে। 

উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত অর্থ বলিয়। ঘোষিত হয়। 

সিহত উভয় মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হার নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হয় । .এই হার বজায় বাখিবার জন্য উভয়ের অবাধ মুভ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা থাকে। 

স্বর্ণ মন্ভুত রাখার ব্যয় নাই 

অথচ 



২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

দ্বিধাতুমানের সৃবিধা হিসাবে বলা হয়-_অর্থের মূল্য পরিবর্তন ইহার ফলে কম হইবে । 

বা একটি ধাতুর যোগানের পরিবর্তন যত বেশী হইবে, দুইটি 

কমিতে হা! বাড়িতে পারে ধাতুর একত্রে যোগান তত বেশী পরিবন্তিত হইবে না। 

স্বর্ণের যোগান বাড়িলে, রৌপ্যের যোগান কমিতে পানে । 
মোট যোগানের পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম হইবে । অর্থের মুল্য পরিবর্তনও কম 

মাত্রায় হইবে। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। স্বর্ণের যোগান বাড়ার সময়, বৌপ্যের 
যোগান না কমিয়! বাড়িতেও পারে । তাহা হইলে মোট যোগানের পরিবর্তন আরও 

মারাত্মক হইবে । অর্থের মূল্য আরও অধিক মাত্রায় পরিবত্তিত হইবে । 
দ্বিধাতুমান ব্যবস্থায় গ্রসাযের নিয়ম কার্ধকর হইবে। স্বর্ণ ও রৌপের 

বাজার দর, সরকারী বিনিময় হারের সমান নাও হইতে 
উভয় মুদ্রা যুগপৎ 
চালু রাখার অস্থবিধা পারে । বাজারে যাহার মুল্য কম, সেই ধাতু নিমিত 

মুদ্রাই শেষ পধ্যস্ত বাজার ছাইয়! ফেলিবে । দ্বিধাতুমান 
একধাতুমানে পধবসিত হইবে । 

গ্রেসামের নিয়ম € 055108100১5 178 )5 ভাল মন্দ উভয় রকষ মুদ্র 

বাজারে একই সঙ্গে চালু থাকিলে, মন্দ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে সরাইয়া বাজার 

দখল করিবে । (994 0001055 41155 ০০০ £০০০ 00019% ০0৫0 06 ০10০0019- 

6191 ) বাজার হইতে ভাল মুদ্রা অদৃশ্য হইয়া যাইবে । কেবল মাত্র মন্দ মুদ্রা 
বাজারে চালু থাকিবে । ইহাই হইল গ্রেসামের নিয়ম | 

প্রত্যেক মুদ্রার দুই রকম মুল্য থাকে-_লিখিত মূল্য ও ধাতব মূল্য (৮০৭ 
৮৪105 )। ধাতব মুল্যের তুলনায় লিখিত মূল্য যত বেশী 
হইবে সেই মুদ্রাকে তত মন্দ বলিতে হইবে । ভাল মুদ্রা 

তিন প্রকারে অদৃশ্য হয়। যদি জমাইতে হয়, লোক মন্দ টাক1 বিনিময়ের কাজে 

ব্যবহার করিয় ভাল টাকা জমাইবে। ট্রামে বাসে আমরা 

নর পুরাতন ঘষ1 মুদ্রাই আগে চালাই । যার হাতে পড়িল 
সেও ওইভাবে প্রথমে ওইগুলিকে চালাইতে চেষ্টা করে । 

ফলে হাতে হাতে পুরাতন মুদ্রাগুলিই চলিতে থাকে । নৃতন মুত্রাগুলি জম 

হইতে থাকে । ধাতুর প্ররোজনে মুদ্রা গলাইতে হইলে 
লী লোকে যে মুদ্রার ধাতব মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী, সেই 

মুদ্রাই গলায় । চালের দাম প্রতি সের ৫০ নয় পন্পসা ॥ 

পুরাতন টাকা দিলে ২ সের পাওয়া যাইবে । নৃতন টাক দিলে ২ সেরই পাওয় 
যাইবে । অথচ গলাইলে নূতন টাক1 হইতে অধিক পরিমাণে ধাতু মিলিবে 

ভালমুদ্রা অদৃশ্য হওয়ার কারণ 



অর্থ ওব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ২০১ 

সথতরাং ভাল মুদ্র/ গলান বুদ্ধিমানের কাজ । অন্য দেশে আমাদের টাকা চলে নাই । 

টি ধাতুর মূল্য সব দেশেই আছে। ঠবদেশিক দেন! দেশীয় 

বিদেশীদের পাওন| মিটানা টাকা দিয়া শোধ করা যায় না। ধাতু প্রেরণ ককিয়! 

শোধ করা যায়। এজন্য মুদ্রা গলাইতে হইলেও আগের 
যুক্তি অন্তসারে ভাল মুদ্রাই গলান হইবে । // 

পুরাতন ও নৃতন মুদ্রার মধ্যে পুরাতন মুদ্রার লিখিত মূল্য ধাতব মুল্যের 

তুলনায় বেশী। স্থতরাং ইহা মন্দ মুদ্রা। কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রার মধ্যে কাগজী 

নোট মন্দ মুদ্রা ইহার ধাতব মূল্য নাই বলিলেই চলে । দ্বি-ধাতুমানে কোন্ মুদ্রা 

মন্দ মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচন! 
করা দরকার । 

ধরা যাক কোন দেশে রৌপ্য ভলার ও স্বর্ণ ডলার বিহিত অর্থ বলিয়া ঘোবিত 
হইয়াছে । প্রতি ডলারে ১ আউন্স ধাতু আছে। সরকার উভয় ডলারের মধ্যে 

বিনিময় হার নির্ধারিত করিয়াছেন ১ স্ব. ড.ল ১৬ রৌ. ভ.। প্রকারাস্তরে বল যায় 

প্রেসার সরকার ব্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময় হার নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 
ছি-ধাতুমানকে এ কধাতু- ১ আ.. স্ব-১৬ আ. রৌ. | বাজারে ত্বর্ণ ও রৌপ্যের এই 
মানে রূপান্তরিত কবে চি 

বিনিময় হার নাও থাকিতে পারে । ধর] যাক বাজারে 

১ আ. স্ব-১৭ আ রৌ.। রোৌপ্যের ধাতব (বাজার ) মূল্যের তুলনায় সরকারী 
লিখিত মূল্য বেশী। স্থতরাং রৌপ্য ভঙ্গারকে মন্দ মুদ্রা বলিতে হইবে । বাজারে 
শেষ পধন্ত কেবলমাত্র রৌপ্য ডলারই চালু থাকিবে । সরকার আমার নিকট ১ তব. 

ড. বা ১৬ রৌ. ড পায়। আমার স্ব. ভ গলাইয়1 ১ আ.. স্বর্ণ পাওয়া বাইবে | বাজার 

হইতে ইহার বিনিময়ে ১৭ আ. রৌপ্য পাওয়া যাইবে । টাকশাল হইতে ইহার 
বিনিমরে ১৭টি রৌ. ভ পাওয়া যাইবে । সরকারের দেনা ১৬ রৌ. ভ. দিয়! শোধ হইয়া 

বাইবে। আমার ১টি বৌ. ড. লাভ থাকিয়া! যাইবে । সকলেই এই ভাবে ম্ব. ড. 
গলাইয়া রৌ, ড. সাহায্যে দেন৷ চুকাইবে। বাজারে শুধু রৌপ্য ভলারই চালু 
থাকিবে । | 

ত্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজ্ঞার বিনিময়ের হার ক্ষণে ক্ষণে ববলাইবে । সরকারকেও 

সেই হিসাবে উভয় মুদ্রার বিনিময় হার বদলাইতে হইবে । তাহা হইলে আর অর্থ- 
ি-খাত্মান চালাইবার শর্ত মুল্যের স্থিরতা থাকিবে না। নতুবা সরকার স্বর্ণের 

ৃ বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় করা সুরু করিবে । বাজারে রৌপ্যের 

চাহিদা বাড়িবে ও স্বর্ণের যোগান বাড়িবে। স্বর্ণের মূল্য কমিতে থাকিবে বতক্ষণ 

১ আ ম্বার্ণর বিনিময় মূল্য ১৬ আ! রৌপ্য না হয়। সরকারকে ন্বর্ণ বিক্রয় করিতে 
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হইবে | অর্থাৎ সরকারের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ গচ্ছিত থাক চাই। বিপরীত 

ক্ষেত্রে সরকার রৌপ্য বিক্রয় করিবে। তাহা করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণ রৌপ্য 
গচ্ছিত থাকা চাই! স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতু প্রচুর পরিমাণে হাতে না থাকিলে 
উভয় মুদ্রী যুগপৎ চালান যাইবে না। আর উভয় ধাতুই যদি এত প্রচুর পরিমাণে 
থাকে, তবে ছিধাতুমানের কোন প্রয়োজন নাই। যে কোন একধাতুমান প্রচলন 
কর] যাইতে পারে । 

কাগজী মুদ্রামান (567 565:50270 ) কেবলমাত্র ধাতুনিমিত মুক্রাই 
প্রামাণিক অর্থ হইবে এমন কথা নাই । কাগজী নোটও প্রামাণিক অর্থ হিসাবে কাঙ্জ 
করিতে পারে । এই কাগজী নোট অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয়। কাগজী 

নোট চালু থাকিলেই কাগজী মুদ্রামান হয় না। কাগজী নোট যদি পরিবর্তনীয় হয় 
অর্থাৎ ইহার পরিবর্তে যদি স্বর্ণ, রৌপ্য বা ধাতব প্রামাণিক মুদ্রী পাওয়া যায়--তবে 
কাগজী নোটের মুখোসে ধাতব মুদ্রাই চলিতেছে বলিতে হয় । কাগজী মুদ্রা প্রামাণিক 

ধাতব মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করিতেছে । কাগজী মুদ্রামাণের বিশেষত্ব কাগজী মুদ্রার 
অ-পরিবর্তনীয়তা- ধাতুর সঙ্গে সন্বন্ধচ্যুতি | 

কাগজী মুদ্রামানের সুবিধা 2 ইহা চালাইবার জন্য ব্বর্ণ আমানত রাখার 
প্রয়োজন নাই । ন্বর্ণের সঙ্গে বিহিত ুদ্রাকে গাটছড়া বাধিয়! দেওয়! হয়না! । জাতীয় 

ত্বার্থে মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনার স্বাধীনতা আছে। ন্বর্ণমানে বৈদেশিক বিনিময় হার 

স্থির থাকে । কাগজী মানে সে নিশ্চয়তা নাই। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্দিষ্ট 
রাখিতে হইলে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর। দরকার । কাগজী মানে বিহিত মুদ্রার 

মুল্য ্বর্ণমূল্য দ্বার! নিয়জ্িত হয় না। বিহিত মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য ঠিক রাখার 
জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালন! দরকার | সেজন্য ইহাকে পরিচালিত মানও 

(7৮121029550 17$101)65% ) বলা হয়। 

অর্থ সৃষ্টি (00062610006 10006% )$ অর্থ স্ষ্টি করে কে? অর্থ বলিতে 

কি বুঝিব তাহার উপর এই প্রশ্ের যথাযথ উত্তর নির্ভর করে। কেবলমাত্র প্রামাণিক 
অর্থ বা বিহিত অর্থকে যদি অর্থ আখ্য। দেওয়] হয়, তাহা 

হইলে বলিতে হয় সরকার এবং সরকারী তত্বাবধানে 
পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থস্থষ্টির মালিক। ধাতব 

মুদ্রা সকল দেশে সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয়। ধাতব মুদ্রা প্রামাণিক ব' প্রতীক 

হইতে পারে । কাগজী অর্থ বা নোট সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা এককালে সাধারণ ব্যাঙ্কের 
হাতে ছিল। বর্তমানে সকল দেশেই নোট প্রচলনের একচেটিয়া! অধিকার কেন্দ্রীয় 

ব্যাঙ্কের উপর অপিত হইয়াছে । নোট প্রচলণ সম্বন্ধে সরকার বিধিনিষেধ আরোপ 

সরকারী টশাকশাল 
ও ধাতব মুদ্র 



অথ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। এ ২০৩ 

করিয়া আইন প্রণয়ন করে। এই আইন অমান্য করিয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন 

রর জার করিতে পারে না। সরকারী নির্দেশ কিছু থাকিলে 

তাহাও মানিয়। চলিতে হয়| আমাদের দেশে ১, ২১ &, 

১০ ন. প. প্রভৃতি ধাতব মুদ্রা সরকারী টাকশালে প্রস্তুত হয়। ২, ৫, ১০ প্রভৃতি 

কাগজী অর্থ বা নোট প্রচলন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ( ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক )। ভারতে 

১ টাকার নোট সরকার নিজেই প্রবর্তন করে । সরকার এবং সরকারী তত্বাবধানে 

পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যান্ক-__-এই ছুই প্রতিষ্ঠানকেই প্রথম দৃষ্টিতে অর্থ স্থষ্টির মালিক 
বলিয়? মনে হয়। 

আমরা কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম হইলেই তাহাকে অর্থ আখ] দিয়াছি! লোকে 

বদি ক্রয় বিক্রয় বা লেনদেনের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে রাজী থাকে, তবে বিহিত অর্থ 

নিমর রা না হইলেও অর্থ বলিতে আপত্তি নাই । এই হিসাবে চেক 

আমানতী অর্থ হুষ্টিকরে বা ব্যাঙ্ক আমানতকেও অর্থের মর্যাদা দিতে হয়। কেন 

না ইহাদের মাধ্যমেও দেনাপাওনার নিষ্পত্তি হয়। আজ- 

কাল সকল দেশেই চেক বাব্যান্ক আমানতের সাহায্যে নিম্পন্ন বিনিময় কাধের পরিমাণ 

ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যাঙ্কব্যবস্থার যদি আমানত স্থষ্টি করিবার ক্ষমত। থাকে, 

তাহ! হইলে তাহাদেরও অর্থ স্যষ্টি করিবার অধিকার আছে স্বীকার করিতে হইবে । 

চেক কি অর্থ? (215 0060063 1790106% ?) 5 চেক বা! আমানতের 

সাহায্যে কিরূপে বিনিময় কাধ সম্পন্ন হয় দেখা যাক। আমি একটি দোকানে ১৯০ 

টাকার মাল খরিদ করিলাম । আমি দেনাদার, দোকানদার হইল পাঁওনাদার | দেনা 

শোধ করিবার জন্ত আমি পোঁকানদাারকে ১০০ টাকার চেক দিলাম। দোকানদার 

চেকটি তাহার নামে (৪০০০৮) জমা! দ্িল। ব্যাঙ্কে 
চেকের সাহায্যে দেন! 
পাওনা মিটান আমার আমানত ১০০২ কমিল, দোকানদারের আমানত 

১০০. বাড়িল। মালের মালিকানা দোকানদার আমাকে 

হস্তাস্তরিত করিয়াছিল। তাহার বিনিময়ে ১০০২ আমানতের মালিকানা আমার 

হইয়া ব্যাঙ্ক দোকানদারকে হস্তাস্তরিত করিল । লওয়া ও দেওয়া] বিনিময়ের দুইটি 

অংশই সম্পন্ন হইল, বিনিময় চুকিয়। গেল। | 
অর্থের সাহায্যে দেনাপাওন। মিটান হয় । আমি চেক দিলেই কিন্তু আমার দ্েেন। 

মিটিয় যায় ন। ব্যাঙ্কে আমার আমানত ন1 থাকিতে পারে । 

নী ন' আমানত থাকিলেও ১০০ টাকার কম হইতে পারে। এই 

কারণে বা অন্য কারণে ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ পাঠাইতে পারে । 

তাহা হইলে আমার দেনা রহিয়া গেল। ব্যাঙ্ক আমার নামীয় আমানত কমাইয়। 
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দোকানদারের নামে আমানত ১০*২ বাড়াইয়! লিখিলে তখন আমার দেন! শোধ 

হইল । অর্থের অনেকবার হাতবদল হইতে পারে । আমাকে দোকানদার বিশ্বাস 
দির হর হা করে । আমার চেক সে লইতে রাজী হইল । দোকানদার 
একাধিক বিনিময় কার্য তার নিজের দেনা মিটাইবার জন্য আবার সেই একই চেক 

8058 ব্যবহার করিতে পারিবে এ সম্ভাবনা কম | দোকানদারের 

পাওনাদার আমাকে সাক্ষাত্ভাবে না চিনিতে পারে । আমার চেক গ্রহণ করিতে 

সে দ্বিধা বোধ করিলে তাহাকে দোষ দেওয়] যায় না। বিনিময় কার্য আমার নিকট 

হইতে যতধাপ দূরে সরিয়? যাইবে, আমার চেকের গ্রাহতাও তত কমিয়। আসিবে । 
একই চেক দিয়া সাধারণতঃ একাধিক বিনিময় কার্য সম্পন্ন করা যায় না। 
আমানত হস্তাস্তরের ক্ষেত্রে এই অস্থবিধ1 নাই, আমানত ১০০২ কমিয় দোকানদারের 

আমানত ১০০২ বাড়িল। দোকানদার আবার পাওনাদারকে নিজের চেক দিল । 

দোকানদারের আমানত ১**২ কমিয়া দোকানদারের যে পাওনাদার তাহার 

কিন্ত একই আমানত আমানত ১০০২ বাড়িল। এই ১০০২ আমানত শুধু 

অনেকবার হস্তান্তরিত কলমের আচডে যতবার খুসী হস্তাস্তর করা যায়। এই 
হইতে পারে 

সমস্ত কারণে অনেকে চেককে অর্থ বলিয়! স্বীকার করিতে 

চান না। তীহাদের মতে ব্যাঙ্ক আমানতই হইল অর্থ-_চেক আমানত হস্তাস্তর করার 

স্বিধ! করিয়। দেয় মাত্র । ূ 

চুলচের1 বিশ্লেষণ করিলে চেককে অর্থ না বলিয়! ব্যাঙ্ক আমানতকেই অর্থ বল! 
হয়ত সঙ্গত। কিন্তু আপল প্রশ্ন হইল আমানত কে স্থ্টি করে? আমানত হৃষ্টির 

ব্যাপারে ব্যাঙ্ক বিশেষের এককভাবে অথবা ব্যাঙ্ব-ব্যবস্থার সমবেতভাবে কতদূর হাত 

আছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে । সেজন্য ব্যাঙ্কের কার্ধাবলী ভালভাবে আলোচনা 

করা দরকার । 

//্যা্ (88015) 2 প্রাচীনকালে ধনপ্রাণের নিরাপত্তা ছিল কম। ডদ্ধ তত 

টাকাকডি বা সোনাদ।না নিজের হেপাজতে রাখিতে সাধারণ লোক সাহস পাইত না । 

ষাহাদ্দের ঘরবাডী অপেক্ষার্ুত সুরক্ষিত তাহাদের নিকট টাকাকডি সোনাদান! 

গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ হইত । আমানতকারী এজন্য কোন সদ পাইত না । বরঞ্চ 

আমানত গ্রহীতাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হইবে । আমানতকারী টাকাকড়ি বা 

সোনাদান।? গচ্ছিত রাখিয়া তাহার পরিবর্তে আমানত- 
পর্রিবতনীর ব্যাঙ্ক 
নোটের জন্মকথ! গ্রহীতার স্বাক্ষর সম্বলিত রসিদ লইত | এই রসিদ দিয়া 

দেন মিটান যায়-_একথা আবিষফ্ষার হইতে বেশী সময় 

লাগিল না। রসিদের বয়ান ক্রমে ক্রমে এইরূপ করণ হইল যাহাতে রসিদ যার কাছেই 
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থাকুক সে যেন রসিদের বিনিময়ে টাকাকড়ি বা সোন! পাইতে পারে । লোকের" 

সুবিধার জন্য শীঘ্রই ক্ষুদ্র অঙ্কের কতকগুলি রসিদ দিবার প্রথ1 চালু হইল। এইভাবে 
আধুনিক পরিবর্তনীয় ব্যান্ক নোটের জন্ম হইল। 

লোকে টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখিত স্থবিধার জন্য । বিশেষ প্রয়োজন না হইলে: 

এই গচ্ছিত টাকাঁকড়ি বা সোনা ফেরৎ লইবার গরজ দেখা যাইত নাঁ। পাওনাদার 

হষ্টচিত্তেই রসিদ বা নোট গ্রহণ করিত। নোট দিয়াই ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেন 

প্রচলিত | সুতরাং পাওনাদারও নোটের বিনিময়ে টাকা বা সোন। দাবী করিত ন]। 

আমানতগ্রহীতার হাতে টাকাকডি ও সোনার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া! যাইতে 

লাগিল। গচ্ছিত অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ করার ঝঞ্চাট ছিল। ইহার জন্য খরচও, 

করিতে হইত । অন্যদিকে আবার জামিন রাখিয়া খণ লইবার লোকেরও অভাব 

ছিল না । আমানত গ্রহীতা পরের ধনে পোদ্দারী করিবার এই স্বর্ণ স্থযোগ ছাড়িয়।' 
আমানত এ্রহীতা ধণ দিতে দিল না। গচ্ছিত অর্থের বেশ কিছুট! অংশ ধার দিয়া সে 

স্বর করায় পুরোপুরি ব্যাঙ্ক নুদ অর্জন করিতে লাগিল। আমানত পাইবার জন্য 

ই কাভাকাভি পভিয়া! গেল। প্রতিযোগিতার চাপে আমানত, 
গ্রহীতা আমানতকারীকে কিছু সুদ দিতেও রাজী হইল । আধুনিক ব্যাক্ক প্রতিষ্ঠান 

এই আমানত গ্রহীতার উত্তম পুরুষ | 

ব্যাঙ্ক সকলকেই টাকা বা সোনা ধার দিত না। অনেক খণগ্রহীতাকে নোট ধার" 

দিলেই চলিত। স্থর্দের লোভে কতক কতক ব্যাঙ্ক যথেচ্ছা নোট ধার দিতে লাগিল । 

কিছুসংখ্যক খণগ্রহীতা নোটের পরিবর্তে টাকা বা সোন। দাবী করিবে__-ইহ1 জান! 

কথা । নোটের সংখ্যা বাডার সঙ্গে সঙ্গে টাকা বা সোন1? ফেরৎ লইবার দাবীও 

বাড়িতে লাগিল। নোটের প্রচলন অতিরিক্ত বাডানর ফলে এই দাবীপুরণ করিতে 
ষাইয়া অনেক ব্যাঙ্কের আমানতী টাক? ও সোনা ফুরাইয়া গেল। তারপর যাহার! 

নোট ভাঙ্গাইতে আসিল তাহাদিগকে আর টাকা বা সোনা দেওয়া সম্ভব হইল না।, 

অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হইল। সাধারণের স্বার্থে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইল | 
শেষ পধযন্ত অন্যন্থ ব্যাঙ্কের নোট প্রচলনের অধিকার কাডিয়া লওয়। হইল | কেন্দ্রীয়, 

ব্যাঙ্কে নোট প্রচলনের একচেটিয়া! অধিকার দেওয়] হইল । 

আজকাল অন্যান্ত ব্যাঙ্ক নোট গ্রুবর্তন করিতে পারে না । নোটের স্থান দখল 

করিয়াছে চেক। ১, ২, ৫, ১০ এই রকম কোন নির্দিষ্ট টাকার নোট হয়। ষে 
কোন টাকার অহ্বের জন্য চেক ব্যবহার কব] যায়। 

৫ টাকা ৫০ নয়! পয়সা চেক মারফত দেওয়া যায় । নোটের" 

সাহায্যে ৫ বা ৬ টাকা দেওয়। যায়ঠ কিন্তু টাকার ভগ্নাংশ দেওয়া চলে না ৯ 

চেক ও নোট 
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নোট খোয়া গেলে কিছু করিবার থাকে না। চেক হারাইয়! গেলেও লোকসান 

না হয় তার ব্যবস্থা কর! সম্ভব। নোট নগদ টাকার পর্যায়ে পড়ে। কে নোট 

দিল তাহা দেখিবার দরকার নাই । নোট অবাধে হাতবদল হয়। চেক যে সই 

করিবে, তাহার উপর আস্থা না থাকিলে চেক কেহ লইবে না । একই চেক 

সেজগ্ত একাধিকবার ব্যবস্ৃত হয় না। কেহ চেক গ্রহণ করিলে ধর চলে যে 

ক্জানিয়া শ্ুনিয়াই চেক লইয়াছে। সেজন্য চেকের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই, 
কিন্তু নোট প্রচলন সরকার কঠোরহস্তে নিয়ন্ত্রণ করে । 

ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমানতকারী ব্যাঙ্কের নিকট টাকাকড়ি 

মিরার হার গচ্ছিত রাখে । গচ্ছিত টাক। চাহিবামাত্র ফেরৎ পাওয়। 

স্উপর প্রতিষিত যাইবে । এই বিশ্বাস না থাকিলে কেহ ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি 

আমানত রাখিত না । ব্যাঙ্কের পক্ষেও কারবার চালাইবার 

সযোগ হইত না। লাভ করিতে হইলে টাকা আমানত রাখিলেই চলিবে না। 

আমানতী টাকা সুদে খাটানও দরকার । ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যাহারা খণ গ্রহণ 

করে তাহাদের উপর বিশ্বাস ন1 থাকিলে ব্যাঙ্ক পরের টাকা ধার দিতে সাহস করিত 

না । আমানতকারীর নিকট হইতে খণ (০:51) লওয়া এবং ব্যবসায়ীকে খণ 

দেওয়া_-এই হইল ব্যাঙ্কের কাজ। ছুইদ্িক হইতেই বলা চলে ব্যাঙ্কের কারবার 

চি (০5৭16 ) উপর প্রতিষ্ঠিত । 
ব্যাঙ্কের কারধাবলী (চে ৪০০০1০1%5 01 1380159),5 ব্যাঙ্কের কাজের ইঙ্গিত উপরের 

'আলোচনা হইতেই পাওয়া যায়। খণ লওয়া ও খণ দেওয়া এবং অর্থম্থষ্টি-_এই 
তিনটি হইল ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ । ইহা ছাড়া ব্যান্ক ছোটখাট অন্যান্ত কাজও করে । 

ব্যাঙ্কের প্রথম্ম কাজ সঞ্চর সংগ্রহ। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাহাদের সঞ্চয় 

আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা রাখে । ব্যাঙ্ক ইহার জন্য 

নঞ্চয় রে পণ লওয়া আমানতকারীকে স্বুদ দেয়। আমানতকারী একটি 

: পাসবই ও টাকা তুলিবার জন্ত চেকবই পায়। আমানত 

ছুইপ্রকার--(১) চলতি আম়ানত ( 04050 19599316) ও (২) স্থায়ী আমানত 

€ 5৭ 106১9510)। চলতি আমানতের টাকা যে কোন সময় চেক-মারফৎ 

ইচ্ছামত উঠান যায়। চলতি আমানতের উপর সাধারণতঃ 
ক্ষঙগতি ও স্থায়া আমানতের 
আরফৎ সঞ্চয় সংগ্রহ হর সুদ দেওয়া হয় না। সুদ দিলেও সথদের পরিমাণ অত্যন্ত 

কম হয়। স্থায়ী আমানত ২,৩বা ৪ বৎসর--এই রকম 

,খএকটি নির্দিষ্ট সময় বাদে উঠান যায়। ইহার আগে উঠাইবার উপায় নাই। তবে 

উনজের আমানত জামিন রাখিয়া ধার পাওয়া যায়। এই ধারের উপর অবশ্ঠ হুদ 
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দিতে হইবে। *স্থায়ী আমানতের টাকা ব্যাঙ্ক অনেকদিন নিশ্চিন্তভাবে খাটাইবার 
ন্গষোগ পায়। সেজন্ত স্থায়ী আমনতের উপর সুদ দেওয়া হয়। চলতি আমানতের 

হদ্দের চেয়ে এই স্থদ বেশী। আমাদের দেশর আর একপ্রকার আমানত দেখা যায় । 

ইহার নাম সঞ্চয় আমানত (98৮17, [০0০9380)। এই আমানতের টাকা সপ্তাহে 

একবার উঠান যায় । একযোগে ১০০০২র বেশী তুলিতে হইলে পূর্বান্তে নোটিশ দিতে 
হয়। আমানতের উপর হ্রদের হার চলতি আমানতের তুলনায় বেশী হইলেও 

স্থায়ী আমানতের তুলনায় কম । 
আমানতের উপর সুদ দিতে হয়। ব্যাঙ্ক চালাইতে নানারকম খরচও করিতে 

্ হয়। এই খরচ চালাইয়া লাভ করিতে হইলে টাক! 

এরালেওনা খাটাইবার ব্যবস্থা দরকার | খণ দেওয়! হইল ব্যাঙ্কের 

দ্বিতীয় কাজ। উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ব্যক্তি বা ব্যবসার 
প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক ধার দ্িতে পারে। জামিন হিবাবে সোনা বা প্রথমশ্রেণীর 

রিতার শেয়ার দাবী করা হয়। সময় সময় শ্রেফ ব্যক্তিগত 
জামিনেও টাক ধার দেওয়। হয় । ব্যবসাজগতে হুণ্ডি ব1 

বিলের প্রচলন আছে। বিক্রেতা বিলের পরিবর্তে জিনিষ হ্স্তাস্তর করে । বিলের 

টাকা পাইতে ৯* দিন পর্যন্ত দেরী হইতে পারে। বিক্রেতার পক্ষে দীর্ঘদিন 

টির অপেক্ষা কর] কঠিন। বিক্রেতা তখন বিল বাট্টার € 4$5- 

০007006 ) জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে পারে । ৯* দিনে 

মেয়াদী ৫০*২র বিল ১ দিন বাদে ব্যাঙ্কের নিকট বাট্টার জন্য উপস্থিত করা 

হুইল । ক্রেতার নিকট হইতে টাক! পাইতে এখনও ৭৩ দিন বাকী আছে। ব্যাঙ্ক 

টির এই টাকার উপর নিদিষ্ট হারে যেমন ৫% সুদ অগ্রিম 

কাটিয়। রাখিয়া বাকী ৪৯৫২ বিল-বিক্রেতাকে দিয়া দিবে । 

কার্ধতঃ বিলের জাধিনে খণ দেওয়া হইল । আমানতের উপর ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ 

দেয়, খণ দিবার সময় ব্যাঙ্ক সদ আদায় করে উচ্চতর হাঢর। এইভাবেই ব্যাঙ্কের 

লাভ হয়। প্রথম শ্রেণীর শেয়ার, বণ বা সরকারী খণপত্র কিনিয়] ব্যাঙ্ক টাকা লগ্মী 

করিতে পারে । এই ধরণের লম্মীতে ঝুঁকি নাই বলিলেও চলে। নির্দিষ্রভাৰে সুদ 
পাওয়া যাইবেই | ইহাঁও খণদানের সামিল । 

আগে নোট ছাপানর অধিকার ব্যাঙ্কের ছিল। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক 

€৩) এই অধিকার ভোগ করে। অন্যান্ত ব্যাঙ্ক আমানত হ্ছষ্ঠি 
অর্থসৃস্টি করিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে পারে বা আমানত 

কষাইয়1 অর্থের পরিমাণ কমাইতে পারে । 



২৯৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক অন্যান্য টুকিটাকি কাজও করে। মক্েলের হইয়। জীবনবীমাক 

কিস্তি দেওয়া, শেয়ার ক্রয়বিক্রয় কর1, টাকাকড়ি স্থানাস্তরে' 

নি প্রেরণ করা, শ্রা্টি বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করা, ডিভিডেগু, 
আদায় কর ইত্যাদি কাজও করে । এই সব কাজ করার 

জন্য ব্যাঙ্ক কিছ কমিশন পায়। আগেকার দিনের মত এখনও আমর] মূল্যবান 
অলঙ্কার ও দলিলপত্র ব্যাঙ্কের হেপাজতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত । এই নিরাপত্তার জন্ত 
আগে যেমন আমানত গ্রহীতাকে অর্থ দিতে হইত, এখনও ব্যাঙ্ককে এজন্য পারিশ্রমিক 

দিতে হয়। 

ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপযোগিতা! (00115 ০: 89150106 ) £ বান্ধের কার্যাবলী 
আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যাঁয় বর্তমান আথিক জগতে ব্যাস্ক-ব্যবস্থার বিশেষ 

নার গুরুত্ব আছে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা অনেক নিরাপদ । তা 

5 ছাডা ব্যাঙ্থে টাকা আমানত রাখিলে কিছু সুদ পাওয়া 

ষায়। রেঁডকর সঞ্চয় করিবার উত্সাহ বাড়ে। সঞ্চয় না হইলে মূলধন হ্ৃস্্রি সম্ভব 
নয়। সুসংগঠিত ব্যাক্ক ব্যবস্থা সঞ্চয় বাড়াইয়া মূলধন 
বাডাইতে সাহায্য করে। ক্ষুদ্র ক্ুত্্র সঞ্চয় ইতস্ততঃ বিক্ষিষ্ধ, 

অবস্থায় থাকিলে মূলধন সৃষ্টির সুবিধা হয় না। একটি কারখানা ঘর করিতে 

১*১*০০২ দরকার । ৫০ জনের ২০০২ করিয়া থাকিলে কাহারও পক্ষে এই ঘর 

তয়ার কর। সম্ভব হইবে না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাক্কে জমা হইয় কেন্দ্রীভূত হয়। 

(তিল কুড়াইয়৷ তাল হয়) এখন একযোগে ১০,০০৯ 
পাওয়া যাইবে । কারখানা ঘর তৈয়ার হওয়ার সম্ভাবনা! 

দেখা দ্রিবে। শুধু সঞ্চয় হইলেই মূলধন হয় না। মুলধন হইতে গেলে বিনিয়োগও 
প্রয়োজন । বিনিয়োগ করিতে হইলে ঝুঁকি লইতে হইবে। 

চি বিনিয়োগ করিতে বিশেষ কুশলতারও প্রয়োজন হয়। 

সঞ্চয়কারীর এই সব গুণ থাকিবেই এ রকম কোন 

নিশ্চয়তা নাই। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ই হইল খণ দেওয়া । ব্যাঙ্ক খণ দিবার ব্যাপারে 

বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠে। বিনিয়োগের যোগ্যতা যাচাই করিবার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক 

বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। ব্যাঙ্ক সহজে ফাটকাবাজারে (596০8180101) ) লগ্মী 

করিবার জন্য ধার দিবে না। ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে যোগস্থজ্র 

্বাপন করে | ফলে মুলধনবৃদ্ধির সহায়ত কৰে । 

সঞ্চয় সংগ্রহ 

এবং সফল বিনিয়োগ 
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বিনিয়োগকারীর সাময়িক অন্থবিধা দ্র করিবার জন্য স্বপ্পমেয়াদী খণ প্রয়োজন । 

অধিকাংশ ব্যাঙ্ক হ্বল্পমেয়াদী খণ দেয় । অধিকাংশ ব্যাঙ্কের 

ছ্ই টি? এ স্থায়ী আমানত ও শেয়ার বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে চলতি 

আমানত অনেক বেশী। ইহাদ্িগকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক 

বলে 1/ চঙ্গতি আমানত যেকোন সময় চেকের সাহায্যে তুলিনা লওয়া! যায়। এই 

পু সমস্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী খণ দেওয়। সম্ভবপর নয় | 
বাণিজ্যিক ব্যাক শ্বল্লপ- 
অজানা নর অথচ বিনিয়োগকারীর চলতি মূলধনের জন্য যেমন স্বক্প- 

মেয়াদী খণ দরকার, স্থায়ী মূলধনের জন্য সেই রকম দীর্- 

মেয়াদী খণ দরকার । দীর্ঘমেয়াদী খণ দিবার জন্য অন্ত ধরণের ব্যাঙ্ক আছে। এই 

সব ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত বেশী। স্বল্লমেয়াদী খণ 

হিসাবে বিপবাক্টার বিশেষ উল্লেখ করা যায়। অন্তর্বাণিজ্য 

ও বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিলের বহুল প্রচলন আছে। 

ব্যাঙ্ক বিলবাসা করায় বিক্রেত। দরকরমত টাকা পাইতে পারে । ধার দিতে জাপত্তি 

হয় কম। ধারে কারবার না চলিলে ব্যবসা-বাণিজ্য 

অনেক সঙ্কুচিত হইত। 

নিরন্তর ব্যবহারের ফলে মুদ্রার চাকচিক্য নষ্ট হয় ও ওজন কমিয়! যায়। শেষ 

পর্যন্ত অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। কাগজী নোট আরও 

নি হি নর তাড়াতাড়ি নোংর। হয়। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই সব পুরাতন 

প্রায় অব্যবহার্ধ মুদ্রা সরাইয়। তাহার পরিবর্তে নৃতন মুদ্রা 
চালু হয়। নগদ টাকার চাহিদা দেশের সর্বত্র সমান হয়। চাহিদা কোন অঞ্চলে 

কম, কোন অঞ্চলে বেশী । এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে নগদ টাক] ব্যাঙ্কের সাহায্যেই 

স্থানাস্তর করা হয়। ব্যাঙ্ক চেকের প্রচলন করায় কারেন্সীর প্রয়োজন কম হয়। 

রি ব্যান্ক আমানত স্থষ্টি করিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে 

অর্থের যেগান প্রয়ো- পারে। উংপাদ্ন যখন বাড়ার (দিকে থাকে ক্রয়বিক্রয় ও 
জনমত বুদ্ধি করে 

লেনদেন বাড়ে । অর্থের চাহিদাও বাড়ে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার 

মাধ্যমে অর্থের যোগান না বাড়াইতে পারিলে উত্পাদন বুদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে । 

ব্যাঙ্গ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রপ্ন করিতে এবং মুল্যবান অলঙ্কার ও দলিলপত্র 
সংরক্ষণ করিতে আমাদিগক্ষে সাহায্য করে । ভ্রমণকারীদের 

নি জন্য বিশেষ চেকের ব্যবস্থা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থর অন্যতম সুফল । 

অল্প খরচে টাকা পাঠানর ব্যবস্থা করিয়া! ব্যবসায়ী-সমাজের 

":নসাধারণের অশেষ উপকার করে 1// | 

'দার্ঘমরাদী পের ব্যবস্থা অন্ঠ 
খরশের ব্যাঙ্ক মারকৎ হয় 

“বাশিজ্োের প্রসার হয় 



২১৩ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

বিভিন্ন ধরণের ব্যান্ক (7505 ০£ 22] ) £ বিক্রয়-বাজার সম্প্রসারিত, 
হইলে বিশেষীকরণ দেখা দেয়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় । 
ব্যাঙ্কের কাজ বর্তমানে বিশেষ গুসারলাভ করিয়াছে । ব্যাঙ্ধ জগতেও বিশেষীকরণ 

দেখ! দিয়াছে | একটি বিশেষ ব্যাঙ্ক এখন ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজ করিবার চেষ্টা করে 

না। এক একটি ব্যাঙ্ক এক একটি বিশেষ কাজ করে । ইহার ফলে বিভিন্ন ধরণের 

ব্যাঙ্কের উদ্ভব হয়। এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, শিল্প 
ব্যাঙ্ক, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (00000575191 88015 )5 কাধতঃ প্রায় সমস্ত বাণিজ্যিক 

ব্যাস্ক বর্তমানে যৌথ মূলধনী ভিত্তিতে সংগঠিত এবং ইংলগ্ডের প্রথম বাণিজ্যিক ব্যা্ক, 
ব্যাঙ্ক অব ইংলগু যৌথ মূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছিল । এই দ্বিবিধ কারণে যৌখ.. 

মুলধনী ভিত্তিতে গঠিত হইবার বাধ্যবাধকত1 ন1 থাকিলেও ইহাদের যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক 
বল! হয়। 

ইহারা চলতি কারবারের জন্য স্বল্পমেয়াদী খণ দেয়। ইহাদের বেশীর ভাগ 

আমানত চলতি আমানত | হ্বল্পমেয়াদী আমানত রাখিয়া 

দীর্ঘমেয়াদী খণ দেওয়া চলে নাঁ। ২1৩ মাসের অধিক 

মেক্াদে ইহার ধার দেয় না। সাধারণতঃ সোনা, হুপ্ী ব। প্রথম শ্রেণীর শেয়ার জামিন 
রাখিয়া ধার দেয়। সানা যখন তখন বিক্রর কর! যায় । 

হুগীর টাকা আদায় হইতে ৯* দিনের বেশী লাগিবে না । 

হুগ্ী ও ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার ইচ্ছামত বিক্রত্র 

করাও যায়। প্রয়োজন হইলে এই জামিন বিক্রয় কিয়! টীকণ ওয়ীশীল করিভে 

বেগ পাইতে হয় না। স্থাবর সম্পত্তি সহজে বিক্রয় কর যায় না। সেজন্য বাণিজ্যিক 

ব্যাঙ্ক বাড়ীঘর বা জমি জামিন রাখিয় টাকা দেয় না। 

ব্যাঙ্ক বলিলে বাণিজ্যিক ব্যান্ককেই বুঝায় | অন্য ব্যাঞ্ছের সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার 
হইলে তাহার নাম স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে। 

বিনিময় ব্যাক্ছ, শিল্প ব্যাঙ্ক, জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও জমবায় ব্যান্ক: বিনিমক় 
ব্যাঙ্কের (ছ.5০0808€ 88155 ) প্রধান কাজ বৈদেশিক মুদ্র! ক্রয়-বিক্রয় করা বা 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রসদ যোগান দেওয়] | শ্ল্প ব্যাঙ্কের (17800501581 73817055) 

কাজ হইল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরাসরি দীর্ঘমেয়াদী খণ দেওয়া বা সেই উদ্দেস্টে 
ইহাদের শেয়ার বা বগড ক্রয় করা । জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক (1.5170 7/00:05266 চ85910005 ) 

মি বন্ধক রাখিয়! জমির স্থায়ী উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী খণ দেয় । সমবায় ব্যাঙ্ক (€0০- 

০7১5180৩  781)]55 )-এর স্বাতন্ত্র্য হইল ইহ! মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় ন? 

দীর্ঘমেয়াদী ধণ দিতে পারে না 

জামিন সহজে বিক্ররযোগ্য 
দ। হইলে খণ দের না 



অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ২১৬ 

ক্জ্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (0657012] 9212055) £ প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অস্ুবিধ! ১৬৪ 

করিবার জন্য অর্থের স্গ্রি হইয়াছিল। মানুষের ভৃত্য অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে অর্থের 
দ্বারা প্রভূত উপকার হয় । এই অর্থ ই যখন প্রতু হইয়া! আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিবে' 
চলিয়া ষায় তখন বিপর্যয় দেখ। দেয়। সরকারের আধিক নীতি বানচাল হইয়! যাইতে 
পারে। সরকার যুল্যস্তর অপরিবতিত রাখিতে চায়। এদিকে ব্যাহ্ৃগুলি যদি খণ 
৫0০87) বাড়াইয়! চলে এবং ফাটকাবাজ্ারীদের খণ দেওয়া! না! কমায়, তবে টাকাকড়ির 
যোগান বাড়িবে। জিনিষপত্রের দামও উর্ধ্বমুখী হইবে । সরকারী নীতি ব্যর্থ হইবে | 

অন্যান্ত ব্যাঙ্ক মুনাফার আশায় ব্যবসা করে । খণ বাড়াইলে যদি মুনাফ1 বাড়ে, তাহার! 
জাতীর স্বার্থ জলাগুলি দিয় খণ বাড়াইতে ইতস্ততঃ করিবে না। সরকার প্রচলিত 
টাকাই একমাজ্র টাকা নয়। ব্যান্ব-ব্যবস্থার মাধ্যমে খণ বাড়িলে তাহাও অর্থবুদ্ধির 
সামিল। জাতীয় ম্বার্থের খাতিরে খণ নিয়ন্ত্রণ কর] অপরিহার্য । সরকারী আধিক 

নীতি কার্ধকরী করিতে হইলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । এই 

উদ্দেশ্টে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিরপেক্ষ 

দর্শক হইয়। থাকিলে চলিবে না । আঘথিক নীতি সফল করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে 
সক্রিয় ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে হইবে । সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সকল দেশেই ব্যাপক 

ক্ষমতা দেওয়। হয় । ল 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকারী । অন্যান্য ব্যাঙ্ক মুনাফার: 
ভিত্তিতে পরিচালিত | তাহাদের হাতে নোট প্রচলনের 

নোট প্রচলন একচেটী ক্ষমতা দেওয়া বিপজ্জনক । মুনাফার লোভে তাহারা) 
অধিকার অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া বসে। মুদ্রাম্মীতি ঘটে । 

নোটের উপর আস্থা থাকে না| কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুনাফার 

জন্য কাজ করে না। সেজন্য নোট প্রবর্তনের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে 

দেওয়া হয়। তা ছাডা সমস্ত নোট এক জাতীয় ( 871011) ) হইলে জনসাধারণের 
মনে সহজে আস্থা হয় । 

টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে খণ-ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করিতে ভ্ঁয়। 

ব্যাঙ্ক খণ দিলে আমানত হ্ষ্টি হয়। এই আমানতও 

ন-বাবশ টি টাকাকড়ির কাজ করে। ব্যাঙ্কের আমানত স্ঙটি নিয়ন্ত্রণ 

না করিতে পারিলে টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ কর1 সম্ভব, 

হইবে না| ব্যান্কের খণ দিবার ক্ষমতা শেষ পর্যস্ত ব্যাঙ্কের নগদ টাকার উপর নির্ভর 
করে। নেটের পরিমাণ বাড়াইলে কমাইলে অন্যান্ত ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাক, 

বাঁডিবে কমিবে । সজে সঙ্গে খণ দিবার ক্ষমতাও বাড়িবে কমিবে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে 



২১২ পোৌর্বিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার কতকটা এইজন্য দেওয়। হইয়াছে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 

কি করিয়া খণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে তাহা একটু পরেই আমর। আলোচন করিব! 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। অন্থান্ত ব্যাঙ্ক 

তাহাদের আমানতের একটা নিদ্দি্ই অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে 

আমানত রাখে । এই আমানতের উপর সুদ দেওয়া! 

হয় না। তবে ইহার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক- 

গুলিকে কিছু কিছু স্থবিধা দেয়। একবার বাট্রা কর! বিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 

পুনর্বাউ্রা করিয়া € £54155090001158 ) ইহারা নোট পাইতে পারে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 

অন্যান্ত ব্যাঙ্কের শেষ ভরসাস্থল। সাময়িক বিপদের মময় অন্য কোথাও স্থুবিধ! ন! 

হইলে ইহার] কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ব্বল্পমেয়াদী খণ পাইতে পারে । কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক খণ দিবার জন্ত সব সময় প্রস্তুত থাকে। অবশ্য এই খণ বিনামূল্যে দেওয়1 হয় ন1। 
বাস্তবিক এই খণের উপর স্থদের হার কমাইয়া বাভাইয়1 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্তান্ত ব্যাঙ্গের 
-খণ প্রদ্ধান কিছুট4 নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের -সহিত সরকারের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ | স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 

সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। সরকারের উদ্বৃত্ত 

টাক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত থাকে । আবার দরকার 

হইলে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে স্বল্পমেয়াদী খণ গ্রহণ 

করে। সরকারের খণ পরিচাঙনার ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 

সরকারের হইয়! টাকাকড়ি এক জারগ হইতে অন্য জারগায় প্রেরণ করে । দরকারী 

আয়-ব্যয় ও সরকারী খণ আজকাল অনেক বাডিয়া! গিয়াছে । অর্থের বাজার ইহা 

দ্বার প্রভাবান্বিত হয় । ন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্থের বাজার (110165111০6) 

নিয়ন্ত্রণ করার ভার। সরকারী কাজকর্ধ কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের মাধ্যমে না হইলে কেন্দ্রীয় 

ব্যাঙ্কের পক্ষে কাজ কর। কঠিন হইয়। উঠিবে । 

বৈদেশিক বিনিময়হার স্থির ন1 থাকিলে আন্তজাতিক বাণিজ্যের অন্থুবিধা হয় । 

্ি অন্যান্ত দেশের মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার নির্দিষ্ট বিনিময় 
বৈদেশিক বিনিময় হার বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্ততম প্রধান কাজ । 

2:09 এজন্য বৈদেশিক মুদ্রা ও সোন ক্রয়-বিক্রয় করিতে হয় । 

' ইহা ছাডা প্রতীক মুদ্রাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাজারে চালু রাখা, নিকাশী ঘর 
(৬) € ০159106 10452 ) হিসাবে অন্যান্য ব্যাঙ্ককে পারস্পরিক 

সিনিন . পন মিটাইতে সাহায্য কর? এবং সাধারণভাবে অন্যান্ত 
ব্যাক্কগুলির খবরদারী করাও কেন্্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ ।/ 

(৩) 
“অন্যান্য ব্যান্ষের ব্যাঞ্থার 

(৪) 
স্সরকারের ব্যাঙ্কার 
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/ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও খণ নিমন্ত্রণ ( 001651 92215 250. 00516 50:00:09] )2 

খন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আমরা আগেই আলোচন1 করিয়াছি | কেক্জ্রীয় ব্যাঙ্কের 

অন্যতম প্রধান কাজ খণ নিয়ন্ত্রণ তাহাও আমর দেখিয়াছি । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি করিয়া 

খণ নিয়ন্ত্রণ করে সেই আলোচনা এখন কর। হইবে । . 

সলা-পরামশ ও উপদেশ (10001010791 07062005210. £৯০৮০০) 2 কেক্দ্রীয় 

ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক সমাজের মধ্যমণি । কেন্দ্রীয় ব্যাক্কষের ক্ষমতা আছে। অন্ঠান্ত ব্যাঙ্ক সে 

কথা জানে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্থ ব্যাঙ্কের শেষ ভরসাস্থল । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 

উপর্দেশের দাম আছে। অন্তান্য ব্যাঙ্কের খণনীতি 
(ক) নৈতিক প্ররোচনা র্ 
লে অনিষ্টকর মনে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যান্ক খণনীতির পরিবর্তন 

করার জন্য অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন জানাইতে 

পান্সে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক সচরাচর এই উপদেশ অমান্য করিতে সাহস পায় ন1। 

তাহার] খণনীতির যথোপযুক্ত পরিবর্তন করিলে অন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলগ্গন করার 
প্রয়োজন হয় না। 

অনেক সময় কেবলমাত্র উপদেশ ও পরামর্শে কাজ হয় না। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 

নিয্নলিখিত উপায়ে অন্ান্ত ব্যাক্কের উপর চাপ দিতে পারে। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার পরিবর্তন (05971859 37. চু 32101 2706) ও 
অন্যান্য ব্যাক্কের নগদ টাকা কিয়া গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সোজান্তজি ধার 

হিরা লইবার জন্য বা বিল পুনর্বাট্র্রই জন্থ আসিতে হয়। খণের 

পরিমাণ কমান দরক।র মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্্দের 

হার বাড়াইয়। দেয় । অন্যান্য ব্যাঙ্কের খণ লইবার উৎসাহ কমির! আসে । তাহারাও 

সুদের হার বাডাইতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্কের মক্কেলরাও খণ কম করিয়]! লয় । মোট 

ঞ্নদানের পরিমাণও কমিয়া আসে। 

খোলাবাজারী কারবার (0061) 21056 99518019105 ) 2 অন্যান্য ব্যাঙ্কের 

'তহবিলে উদ্বত্ত নগদ টাকা থাকিতে পারে । তাহা হইলে খণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের 

নিকট যাইবার দরকার নাই | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থদের হার 

কমান বাডানর সঙ্গে এক্ষেজে অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের ঝণদানের 

কোন সম্বন্ধ নাই। উদ্বত্ত নগদ টাকা যতক্ষণ থাকিবে, 
ততক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরোয়া না করিয়1 অন্যান্য ব্যাঙ্ক অনায়াসে খণের পরিমাণ 

বাড়াইয়! চলিতে পারে । এই সময় খোলাবাজারী কারবার সুরু করার দরকার হয়। 

খোলাবাজারী কারবার মানে সরকারী খণপক্র ক্রয়-বিক্রয় । খণের পরিমাণ কমান 

দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণপত্র বিক্রয় করিতে পারে । খণপত্রের ক্রেতা তাহার 

৩২ 

(২) 

'খোলাবাজারী কারবার 
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আমানত হইতে টাকা তুলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দাম দেয়। ব্যাঙ্কের নগদ টাকা কমিয়া 
যাইবে । ক্রেতা অবশ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে চেক দিতেও পারে। তাহা হইলে ষে 
ব্যাঙ্কের উপর চেক দেওয়া হইবে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রক্ষিত সেই ব্যাঙ্কের আমানত 

কমিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানতকে অন্যান্ত ব্যাঙ্ক নগদ টাকার 

পাযিল মনে করে । এক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের নগদ টাকা কমিয়া যাইবে । ক্রমান্বয়ে নগদ 

টাকা কমিয়া গেলে আমানতের তুলনায় নগদ টাকার পরিমাণ অত্যস্ত কমিয় যাইবে। 
তখন নৃতন করিয়া! আর আমানত স্থষ্টি কর1 চলিবে না। যে সমস্ত পুরাতন খণ শোধ 
হইবে তাহার পরিবর্তে আর নৃতন আমানত স্থষ্টি কর] হইবে না। নগদ টাকা কমিয়া 

যাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট খণের জন্য যাইতে হইবে । তখন “দের হার 

পরিবর্তন” নীতি কাধকর হইবে । 

জমার অনুপাতের পরিবর্জন ( ৬৪1196101 $0 010০ চ২656:৮5 [৪610 3) 

অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ 

যার টি পরিবর্তন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
অংশ বাড়াইতে কমাইতে পারে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 

২% এর জায়গায় ৪% গচ্ছিত রাখতে হইলে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা কমিয়৷ যাইবে । 

স্জে সঙ্গে ধণদান ও আমানত স্থষ্টি করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যাইবে । 

খগ বরাদ্দ নীতি ( ২201013776০ 00510) £ কোন কোন দেশে কেন্দ্রীয় 

4 ব্যা্ককে আরও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ক্ষমত1 দেওয়1 হইয়াছে । 

খণের পরিমাণ নিদিষ্ট এই সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন্ ব্যাঙ্ক কত খণ দিতে 

উরি হিতে গা পারিবে তাহ! নিরিষ্ট করিয়। দ্রিতে পারে | 
গুণগত নিয়ন্ত্রণ (03021150৮65. 0013001 ) 5 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মোট খণের 

পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে । এই মোট খণ বিভিন্ন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 

বাটোয়ার। করিবার ভার থাকে সাধারণতঃ ভন্যান্ ব্যাঙ্কগুলির উপর । এব্যাপারে 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সচরাচর উচ্চবাচ্য করে না । সময় সময় এই ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতে 

হয়। আমাদের দেশে রিজার্ত ব্যাঙ্ক সময় সময় চাল, চিনি বা অন্ত বিশেষ দ্রব্যের 

ব্যাপারে খণ কমাইবার নির্দেশ জারী করে । 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমর! বরাবর খণদান 

সঙ্কুচিত করিবার ক্ষমতা আলোচন! করিয়াছি । খণদান বাড়াইবার কথা একবারও 
বল। হয় নাই । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণদান বাড়াইবার জন্য সুদের হার জমার অনুপাতে 

কমাইতে পারে । খণপত্র ক্রয় করিয় ব্যান্কের হাতে উদ্বৃত্ত নোট তুলিয় দিতে 

পারে। খণ বাড়াইবার এই স্থযোগ ব্যাঙ্ক নাও লইতে পারে । খণ দিলে খণ 
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পরিশোধ হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখিতে হইবে | বিশ্বাসপযোগয (0592৮ 

ড/9:61)5 ) খাতক না মিলিলে খণ দেওয়! চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ ব্যাঙ্কের ইচ্ছ। 

থাকিলেই হইবে না। যে খণ লইবে তাহারও আগ্রহ দরকার | ব্যবস বাণিজ্যে 

মন্দা চক্িলে লোকে লোকসানের ভয়ে খণ পাইলেও খণ লইতে চায় না । খণদান 

সংযত করিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পারে । মন্দার সময় খণের পরিমাণ বুদ্ধি করিতে কেন্দ্রীয় 

ব্যাঙ্ক প্রায় অপরাগ //৮ 

৩ 2াস্ক কি কৰ্রিয়। অর্থ স্হষ্টি করে (77০৬ 10801550586 00016) 2 ব্যাঙ্গের 

আমানত হস্তান্তর করিয় ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন হয়। আমানতকে সেজন্য আমর 

অর্থ আখ্য। দিয়াছি। আমানত হ্ষ্টির ব্যাপারে যদি সব সময় আমানতকারীর 

মুখাপেক্ষী হই! থাকিতে হয়, তবে বলিতে হইবে অর্থ স্যষ্টির ক্ষমতা ব্যাঙ্কের নাই । 
ব্যাঙ্কের যি নিজন্ব উদ্যোগে আমানত স্থষ্ির ক্ষমত1 থাকে, তবে অর্থসষ্টির ক্ষমতাও 

আছে ম্বীকার করিতে হইবে । 

আমি নগদ ১০০ টাকা! ব্যাঙ্কে লইয়া! জম। দিলাম | বিনিময়ে ব্যাঙ্ক আমার 

নামে ১০০ টাকার আমানত স্ষ্টি করিল। নগদ 
আমানত কারীব উদ্যোগে ৃ্ ২ আনাতাতরি ১০০ টাকার পরিবর্তে আমানতী ১০৭ টাকা চালু হইল। 

চালু টাকাকড়ির পরিমাণ আমানত স্থট্টির আগে 

যা ছিল পরেও তাহাই রহিল । 

আমার এই টাকা না পাইলেও কিন্তু ব্যাঙ্ক খণ দিয়! আমানত স্যট্টি করিতে পারে। 

কারধাবলী আলোচন1 করিবার সময় আমর] দেখিয়াছি খণ 
ব্যান্কের উদ্যোগে ৃঁ 
আমানত সৃষ্টি দেওয়। ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ । খণ নগদ টাকায় 

দেওয়া হয় না। যাহাকে খণ দেওয়। হয় তাহার নামে 

খণের পরিমাণ আমানত স্থ্টি করা হয়। এই ধরণের আমানত হৃষ্টিই হইল ব্যাঙ্ক 
কতৃক অর্থ স্থষ্টি। এ 

অর্থন্স্টির ক্ষমতা ব্যাঙ্কের কতদূর আছে তাহ বুঝিতে হইলে ব্যাপারটির আরও 

বিশদ আলোচন। দরকার । ধরা যাক দেশে একটি মাত্র ব্যা্ক। আমাদের সকলের 

এই ব্যাঙ্কে আমানত আছে । আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে করকরে ১০০০ টাকা লইয়। 
ব্যাক্কে জমা দিলাম। ব্যাঙ্ক আমার নামে ১০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করিল। 

বেশীর ভাগ পাওনাদ।রকে আমি দেন। শোধ করিবার জন্ত চেক দিলাম। সামান্য 

কিছু নগদ টাকাও আমার দরকার মত তুলিলাম । আমার নিকট হইতে যাহার] চেক 
পাইল, তাহার! সেই সমস্ত চেক ব্যাঙ্কে তাহাদের নামে জমা দিল। তাহাদেরও কিছু 
কিছু নগদ টাকা দরকার হইতে পারে । তাহারাও বেশীর ভাগ দেনা চেকে শোধ 
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করিল। এই চেকগুলি যাহার। পাইল তাহারা আবার সেগুলি ব্যাঙ্কে জম৷ দিল । 

আমানতের সামান্য অংশই নগদ টাকা হিসাবে তুবিবার দরকার হইবে । প্রত্যেক 

দিন আমানতের একই অংশ নগদ টাকায় পরিবন্তিত হইবে 
আমানতের একাংশ মাত্র. না। কোনদিন একটু বেশী, কোন দিন একটু কম নগদ 
নগদ টাকায় রাখতে হ্য় 

টাকার দরকার হইবে | ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞত। ব্যাঙ্ককে বলিয়! 

দের আমানতের কত অংশ নগদ টাকার রাখিলে আমানতকারীদের নগদ টাকার 

চাহিদ1 মিটান যাইবে | ধরা যাক আমানতের ১০% নগদ টাকায় রাখ! দরকার বলিয়। 

ব্যাস্ক মনে করে । 

তাহ হইলে ১০০০ টাকা আমানতের জন্য ১০% বা ১০০ টাকা নগদ রাখিলেই 
হইবে । বাকী ৯০০ টাকা ব্যাঙ্ক ঝণ দিতে পারে । ব্যাঙ্ক খণদাতাঁকে নগদ টাকা 

ঝণ দেয় না। খণ গ্রহীতার নামে খণের পরিমাণ আমানত 

দেখায় । খণগ্রহীত1 তাহার স্থবিধামত চেকের সাহায্যে 
খরচ করে। ব্যাস্ক ৯০০ টাকা ককে ধার দিল । ক-এর 

নামে ৯০০ টাকা আমানত দেখান হইল । ক কিন্ত নগদ টাকা জমণ দেয় নাই | এখানে 
তাহা হইলে আমানতের দরুণ টাকা না৷ পাইরাও ব্যাঙ্ক আমানত স্থষ্টি করিতে পারিল। 
এই ৯০০ টাকার আমানত হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থষ্ট অর্থ । 

এই ৯০* টাকা সম্পূর্ণ নগদ রাখিবার দরকার নাই । ইহারাও একাংশ মাত্র নগদ 
টাকায় তুলিবার প্রয়োজন হইবে । ধরা যাক, আগের মত ১০% নগদ টাকা রাখা 
দরকার । ৯০০ টাক আমানতের জন্য ৯০ টাকা নগদ রাখিয়1, বাকী ৮১০ টীকা 
নূতন ধার দেওয়া যাইবে। ৮১৯ টাকার নৃতন আমানত স্ট্টিহইবে। ইহার জন্য 
আবার ৮১ টাকার নগদ রাখিতে হইবে । বাকী ৭২৯ টাকা নৃতন ধার দেওয়া 

যাইবে । ৭২৯ টাকার নৃতন আমানত স্ষষ্টি ভইবে। এই ভাবে পর পর ব্যাঙ্ক নৃতন 
আমানত স্থষ্টি করিয়া চলিবে। প্রতিবারের নৃতন আমানত আগের বারের চেয়ে 
পরিমাণে কম। প্রত্যেক আমানত স্বষ্টির সময কিছু নগদ টাকা জমা রাখিতে হয় । 

সমস্ত কাজই যদ্দি চেক মারফত হইত তবে নগদ টাকা জমা রাখিবার কোন প্রয়োজন 

হইত না। ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থ স্ব্টি করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকিত। 
আমাদের দৃষ্টাস্তে ব্যান্ক ১০০ টাকা নগদ পাইয়া আমানত স্থষ্টি করিতে পারে 

১০০০+৯০০+৮১০-+৭২৯*********৯৯১০১০-০ টীকা |* ইহার মধ্যে ব্যাঙ্ক খণ 

হৃতবাং শুতন আমা- 

নত শ্ষ্টি করা যায় 

১০০০ 
৮১৬৬৬ 41-৬৬-1৮১০ 41৭২৯০০৭০০৩ ৮১ 

কি 

টিন 

২০১০১৬৩৬ ইহা একটি জ্যামিতিক প্রগতি 



অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ২১৭ 

দিবার ফলে ৯০০* টাকার আমানত স্থষ্টি হইয়াছে। চেকের তুলনায় নগদ টাকার 
টিনার হান্দা ব্যবহান্ন যত বেশী হইবে, আমানতের তত বেশী অংশ 

টাকার প্রয়েজন যত কম নগদ টাকায় রাখিতে হইবে। নৃতন আমানত স্থষ্টির 

ই টার হী ক্ষমতাও তাহা হইলে কমিয়া আসিবে । আমানতের ২০% 

বদ্দি নগদ টাকায় রাখিতে হয়, তবে ১০০০ টাক। নগদ 

পাইলে মোট আমানত সৃষ্টি করা চলিবে ৫০০০ টাকার । অর্থাৎ নূতন আমানত ষষ্ট 

হইবে মাত্র ৪০০০ টাকার । 

দেশে একটি মাত্রব্যাপ্ক থাকে না। ব্যাঙ্কের সংখ্যা যত বেশী হোক, ব্যাঙ্কগুলিব 

আমানত হ্থষ্টি করিবার ক্ষমতার কোন তারতম্য এজন হয় না। একটি মাত্র ব্যাঙ্ক 

একাধিক ব্যান্ক থাকিলে. থাকিলে, নোট ও চেক খুবিয়া ফিরিয়া সেই ব্যাক্কেই জমা। 
ব্যাঙ্কের পরিবতে ব্যাক্ক পড়িবে । একাধিক ব্যান্থ থাকিলে আমি যে ব্যাঙ্কের 

ব্যবস্থা লিখিলেই চলিনে মক্কেল, আমার পাওনাদাররণ সেই ব্যাঙ্কের মকেল নাও 

হইতে পারে । আমি আমার পাওনাদারকে যে চেক দিলাম, তাহা অন্য ব্যাঙ্কে জম! 

পড়িতে পারে । টাকাকডি আমার ব্যান্ক হইতে পাওনাদারের ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত 

হইবে, আমার ব্যাঙ্কের আমানত স্ষ্টির ক্ষদতা কমিবে। কিন্তু আমার পাওনার্দারের 

ব্যান্ক এখন বেশী পরিমাণে আমানত স্যট্টি করিতে পারিবে । হরেদরে বণাঙ্ক ব্যবস্থার 

আমানত স্থির ক্ষমত1 আগের মতই থাকিয়া যায় । 

ধণ দিবার আগে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দেনাপাণ্নার হিসাব হইবে-_- 

দেনা পাওনা 
আমানত ১০০০২ নগদ ১০০০২ 

খণ দ্রিবার পর এই হিসাব দ্রাডাইবে__ 
আমানত ১০১০ ০০২২ নগদ ১০০০২. 

০:75 (ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত) খণ ৯০০০ 

১ ১০১০০ ০ 

যখনই খণ দেওয়। হয়, সঙ্গে সঙ্গে আযষানতী অর্থের স্ষ্টি হয়। ব্যান্কের খণ 

দিবার ক্ষমতা বাক্ষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণের উপর নির্ভর করে । নগদ টাকার 

রত জের যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করে । ব্যাঙ্গের খণদান 

আমানত স্থষ্টিতে বাধা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে, নগদ টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণের 

দিনভর জা ক্ষমতা দরকার । এইজন্য কেক্জ্রীয় ব্যাঙ্কে নোট 

প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার দেঁওয়। হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কারবার 

করে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য | 
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অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত 

রাখে । অনেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত হ্থাস বৃদ্ধি করিতে পারে । 

জমার অন্ছপাত যত বাড়ান যাইবে, বাক্ষের হাতে নগত টাকার পরিমাণ তত কমিবে। 

ব্যাঙ্কের খণদানের ক্ষমতাও কমিবে । 

অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতের একটা নিদিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা 

রাখে। ইহা ছাডাও ব্যাঙ্গুলি উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে। কেন্দ্রীয় 

তি নব ব্যাঙ্ক এই আমানতের সমপরিমাণ বিহিত মুদ্রা রাখে না। 
আমানতের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আবার ইহার ভিত্তিতে খণদান করে । 

বাড়াইতে পারে আমর! নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই। ব্যাঙ্ক- 
গুলি আবার নগদ টাক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে তুলিয়! দেয়। জনে জনে নিজের 

প্রয়োজন মিট।ইবার জন্য নগদ টাকা জম1 রাখিলে অনেক নগদ টাকার দরকার 

হইত। নগদ টাকার জমা (1552:৮৩ ) এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, এই 

বিরাট বহরে ও ধাপে ধাপে খণ দেওয়া সম্ভব হয়। খণ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সেইজন্য 
সমস্ত দেশেই স্বীকার করা হয়। এই কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি এত 

বাড়িয়াছে। রী, 51 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। (83200125 955661 10 [0018 ) হ পাশ্চাত্য প্রথায় 

পরিচালিত বৃহৎ ব্যাঙ্ক, দেশীয় প্রথায় পরিচালিত মহাজনী ব্যাঙ্ক, সরকারী খণদান 

প্রতিষ্ঠান এবং আরও অন্ান্ত ব্যাঙ্ক ভারতে আছে। বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে 

ঘনিষ্ঠ যোগ।যোগের অভাব আছে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খবরদারি সর্ধব্র সমানভাবে খাটে 

না। একটি নয়, মনে হয় করেকটি ব্যাঙ্কব্যবস্থা পাশাপাশি চলিতেছে । রকমারি 

ব্যাঙ্ক থাকা সত্বেও ভারতে দশ লক্ষ লোকপিছু মাত্র ১১টি ব্যাঙ্ক আছে। অষ্ট্রেলিয়া ও 

ব্রিটেনে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫০ ও ২২৯। | 

রিজ্ ব্যাক (7২5551৮০ 73813]. 0£ 10018 ): ইহা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । 

১৯৩৪ সালের আইন অঙ্সারে ১৯৩৫ সালে ইহ। প্রতিষ্ঠিত হয়। মুলধন ছিল ৫ কোটি 

টাকা । ইহা ছিল অংশীদারগণের ব্যাঙ্ক । প্রতি শেয়ারের 

দাম ধার্ধ হয় ১০*২। বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া 

মূলধন যোগাড হয়। ১৯৯ সালে ইহা! রাষ্ট্রায়ত্ত কর] হয়। ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকার 
সমস্ত শেয়ার কিনিয়] লয় । 

একটি কেন্দ্রীয় বেডের উপর ইহার পরিচালনাভার গ্রস্ত । বোর্ডের প্রধান কর্ম- 

সচিবকে গগভর্ণর' বলা হয়। কেন্দ্রীয় বোর্ডের কার্যালয় বোম্বাইয়ে। ইহা ছাডা 

কলিকাতা! বোশ্বাই, মাপ্রাজ *ও দিল্লীতে চারিটি স্থানীয় বোর্ডও আছে। কেন্দ্রীয় ও 

রাষ্ট্র ইহাব বর্তমান মালিক 
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স্থাশীয় বোর্ডগুলির সদস্যরা সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত । সরকার রিজার্ত 

ব্যান্কের নীতি নির্ধারণ করিয়া দেয় । এই নীতি অনুসরণ 

করিয়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোভগুলি কাজ করে। 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কিছু কিছু সাধারণ কাজকর্ধ €( 932107619] 7827710175 £0100610125 ) 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়! থাকে, যেষন বিলবাট্রা, ষ্টালিং কেনাবেচা, রাজ্য সরকার ও 

সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে খণ দেওয়া, আমানত (বিন সুদে ) গ্রহণ করা ইত্যাদি । 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের কাজ (006217651 37171176 [000018-) 

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে--৫১) নোট প্রচলন 

বিভাগ (০:০-15506 1021১801000176) ও (২) ব্যাঙ্কিং বিভাগ (73210151775 

12108107021) )। 

এক টাকার নোট বাদে অন্যান্ত কাগজী নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকার 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে । আগেকার নিয়মে নোট প্রচলন বাডাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার জমাও বাডাইতে হইত । 

হতো পরিকল্পনার খাতিরে ঘাটতি ব্যয় করিতে হইতেছে। 
সেজন্য নোট €েশী ছাপাইতে হইতেছে । এদিকে বৈদেশিক 

বাণিজ্যের ঘাটতি মিটাইতে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে হাত দিতে হইতেছে, সেজন্য 
জমার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ শিথিল করার প্রয়োজন হয় । বর্তমানে ২০* কোটি টাকার 

বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিয়া রিজার্ত ব্যাঙ্ক ষে কোন পরিমাণ নোট ছাপাইতে 

পারে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে । ব্যান্ক ব্যবস্থা পরি- 

চালনার দাষিত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের । তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে 

(১) তাহাদের চলতি আমানতের ৫% এবং স্থায়ী আমানতের 
ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার 

২% রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জম রাখিতে হয়। প্রয়োজন 

বোধ করিলে জমার পরিমাণ ৪ গুণ বাডাইবার ক্ষমতা *রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। 

তপশীলী ব্যাঙ্ক গুলিকে রিজার্ত ব্যাঙ্কের নিকট সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ দাখিল 

করিতে হয় । ইনার বিনিময়ে তপশীলী ব্যাঙ্গগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে জামিন 
রাখিয়া খণ পাইবার ও বিল পুনর্বাট? করিবার সুবিধা পায় । 

সরকারের ব্যাঙ্কের হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাজ করে । কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার 

(৩) গুলি তাহাদের উদ্ুত্ত অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা 
সরকারের ব্যায় রাখে । সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ খণপত্র বিক্রুয় 

করে। খণ পরিশোধের কাজও এই ব্যাঙ্ছের মাধ্যমে হয়। সরকার রিজার্ভ ব্যান্থের 

পরিচালনা 
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নিকট হইতে স্বল্পমেয়াদী খণ লইতে পারে ॥ সরকারের টাকা প্রয়োজনত স্থানাস্তরের 

ব্যবস্থাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কই করে। 

বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময় হারের স্থিরতা না থাকিলে আস্তজাতিক 

বাণিজ্যের স্থবিধা হয়। টাকার বৈদেশিক বিনিময়-যূল্য 

নিয়ন্ত্রণের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। এই উদ্দেশে রিজার্ভ 

ব্যাঙ্ক পাউণ্ড ভলার ইত্যাদি বৈদেশিক মুদ্রা নিদিষ্ট 
হারে ক্রয়-বিক্রয় করে। 

কৃষি খণের হ্বন্দোবস্ত ভারতের কৃষি উন্নয়নের অন্ততম প্রধান সতত। কৃষি খণ 

সমস্যার সমস্ত দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য রিজার্ভ 

কারি রে টার ব্যাঙ্কের একটি কৃষি খণ বিভাগ ( [২0৪] 01516 

"06108020217 ) আছে। এই বিভাগ সরাসরি কৃষিখণ 

দেয় না। পরামর্শ দেওয়াই এই বিভাগের প্রধান কাজ। 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির একটি বড কাজ হইল খণ দেওয়া । এই খণ টাকার কাজ 

করে। খণ বাড়াইলে কমাইলে, টাকার পরিমাণও বাড়ে কষে । টাকার পরিমাণ 

অতিরিক্ত বাডাইলে বা কমাইলে মুদ্রানীতি বা মন্দার 

্ ও | আশঙ্কা আছে। জাভায় স্বার্থে খণ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। 
স্থদের হার কমাইয়া বাডাইয়], খোলাবাজারে সরকারী 

খণপত্র বিক্রয় বাক্রয় করিয়া বা জমার অন্ুপাতের পরিবর্তন করিয়! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের খণনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাঙ্কগুলিকে খণের ব্যাপারে 

প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে পাবে । আদেশ করিবার অধিকারও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 

আছে। 

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (500 9801. ০£ 10019 ) 8 পূর্বে ইহার নাম ছিল 
ইম্পিরিয়াল ব্যান্ক। রিজার্ড ব্যান্ক প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই ব্যাস্ক কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের কোন 
কোন কাজ করিত | সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজও করিত। বস্ততঃ ইহা ছিল 

ভারতের বৃহত্তম যৌথমুলধনী ব্যাঙ্ক । ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই এই ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত 

করা হয়। সমস্ত শেয়ার সরকার কিনিয়। ভূয় | 

আগের মত এখনও এই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিকে খণ দেয়। গ্রামাঞ্চলে 

খণদানের সুব্যবস্থা করা বর্তমানে ইহার প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্টে গ্রামাঞ্চলে এই 

ব্যান্কের ৪০০ শাখা স্থাপন করিতে হইবে । ৩৭৫টি শাখা ইতিমধ্যেই খোলা হইয়াছে । 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী খণ দেয়। রাষ্ট্রীয় ব্যান্ক বর্তমানে মাঝারি মেয়াদের 

(৭ বৎসরের অনধিক ) খণও দিতে পারে। 

(5) 

বৈদেশিক বিনিময় হার 
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যৌথমুলধনী ব্যান্ক (0০100509015 89015) এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতায় 

কোম্পানী আইন অন্কসারে প্রতিষ্ঠিত । বাণিজ্যিক €5929006:5191 ) কাজ করে 

বলিয়। ইহাদিগকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও বলা হয় । বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিশেষত্ব হইল 

ইহ] কেবলমাত্র হ্বল্পমেয়ার্পী খণ দেয় । বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলি তপশীলতৃত্ত (১০1০530]5) 

অথবা তপশীল বহিভূত (্য ০০-5০1,5012 ) হইতে পারে । যে সমস্ত বৌথমুলধনী 

ব্যাঞ্চের আধায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল ৫ লক্ষ টাকার অধিক, রিজাত্ ব্যাঙ্কের 
তপশীল ধা তালিকায় তাহাদের নাম থাকে । ইহার! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট চলতি 

আমানতের ৫% এবং স্থায়ী আমানতেন্র ২% গচ্ছিত রাখে । বিনিময়ে রিজাভ ব্যাঙ্ষের 

নিকট হইতে কিছু কিছু সুবিধা পায় । তপশীলী ব্যাঙ্কের সংখ্যা মোট ৯৩টি । বড় 

যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক হিসাবে ০ণ্টাল ব্যাঙ্গ অফ ইগ্ডিয়, ব্যাস্ক অফ ইপ্ডিয়া, ইউন1ইটেভ 

কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক ইত্যাদির উল্লেখ করিতে হয় । ও 

টাক] আমানত লওয়া ও ধার দেওয়া ইহাদের প্রধান কাজ । অন্তদেশীয় 

বিলবাট্র! করা, টাকা স্থানান্তরে পাঠান, মূল্যবান দলিল ও গহনা নিরাপদে রাখা-_এই 

সব কাজও ইহার করে । বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কগুলি কোন কার্জ 

করে না বা করিতে পারে না। কৃষিপণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারেও ইহারা অংশ গ্রহণ 

করে না। 4 
বিনিময় ব্যাঙ্ক ( [0:0139178০ 739,2155 ) 3 এই ব্যাঙ্ক গুলি ভারতের বাহিরে 

রেজিষ্ীককৃত এবং বিদেশী মূলধনে গঠিত। ইহাদের পরিচালনাও বিদেশীর হাতে । 
বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ লেন-দেন কর ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় করাই ইহাদের 

প্রধান কাজ। সেজন্য ইহাব্রা যৌথমুূলধনী ব্যাস্ক হইলেও ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক করিয়া 
আলোচন। করা হয় । 

ভারতীয় যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কগুলির পুঁজি কম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লগ্মী 
করিতে গেলে অনেক টাকা প্রয়োজন হয়। অথচ টাকাপিছু লাভ কম। সেজন্য এ 

ব্যাপ|রে অংশ গ্রহণ করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা! কোনটাই ভারতীয় ব্যাঙ্কের নাই। অথচ 
মোট আন্তজাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী--১৬০০।১৭০০ কোটিও হয় । মোট 

মুনাফাও ধেশী হয়। এই মুনাফার প্রায় সবটাই বৈদেশিক বিনিময় ব্যাস্কগুলি ভোগ 
দখল করে। এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয়দের নিকট হইতেও আমানত গ্রহণ করে । 

অন্তবাণিজ্যে ও ইহারা উত্তরোত্তর অংশ গ্রহণ করিতেছে । 

সরকারী খণ জরবরাহ প্রতিষ্ঠান (50805 ঢ1091505 (09100180070) 2 

বাণিজ্যিক ব্যাক্ক কেবলমাজ স্বল্পমেয়!দী খন দেয় । শিল্পের জন্য দার্থমেয়াদণী ঝণ 

সমভাবে প্রয়োজন | এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে 
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শিল্পঝণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (17070856191 511791005 (09110018000) ) স্থাপন 

করিয়াছেন । ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ভারত সরকার, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক, তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ইহার শেয়ার কিনিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান 

২০ বৎসরের মেয়াদে খণ দিতে পারে । 

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে খণ দিবার জন্য ১৯৫২ সাল হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন রাজ্য 

সরকার রাজ্য খণ সরবরা প্রতিষ্ঠান (56505 ঢু109855 0090901800995 ) স্থাপন 

করিয়াছেন । ইহা ছাড়া শিল্পিধণ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (17015500181 015016 9100 

[05550006106 00019018610) ), শিল্লোনয়ন প্রতিষ্ঠান € [100950019] [)০1০০- 

00970 00100180102), পুনঃ খণ সরব্রাহ প্রতিষ্ঠান ( 7২০-611091002 0010078- 

197) এবং জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (2010191 57021] [77010500891 

01770180019) স্থাপিত হইয়াছে | 

সরকাকের ব্যাক্কিং কার্ধ (3০৮০1:0002176 95 81017 ) 2 ভারত সরকার 

পোষ্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাঙ্ক পরিচালন! করে । বত্ঁমানে এক নামে (৪০০০৪) 

১৫,০০০ টাকা পর্ষস্ত রাখা তয়। ১০,০০০, টাকা পর্যন্ত ২২% এবং তাহার বেশী 

হইলে ২% স্থদ দেওথা হয় । আজকাল অনেক পোষ্ট অফিসে চেক মারফত টাকা 

উঠাইবার স্থবিধা দেওযা হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক না থাকিলেও, পোষ্ট অফিস 

অনেক জায়গায় আছে । সরকারের উপর আসম্থাও বেশী হয়। পোষ্ট অফিসে টাকা 

আমানত রাখিতে কেহ ভয় পায়না। ১৯৫০-৫৯ সালে ৫৮২ কোটি টাক। পোষ্ট 

অফিসে আমানত ছিল । ইহা ছাডা সরকার কৃষককে তকভি €70:8০০1) খণ এবং 

ক্ষুত্রশিল্প সংরক্ষণের জন্য অগ্রিম খণও দেয় | 

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (1,900 10:652£ 887155 )2 শিল্পের মত কুষিতেও 

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রকার খণের প্রয়োজন হয়। চলতি মূলধনের জন্য 

ব্বল্পমেয়াদী খণ। স্থায়ী উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী খণ। সমবায় ব্যাঙ্ক শ্বল্পমেয়াদী খণ 

দেয়। কৃষককে দীর্ঘমেয়াদী খণের সুবিধ! দিবার জন্য 'জযিবন্ধকী ব্যাঙ্কের স্যষ্টি 

হয়। জমি বন্ধক রাখিয়া জমির দামের অর্ধেক ধার দেওয়া যায়। পুরাতন খণ 

পরিশোধের জন্যই বেশীর ভাগ ঝণ দেওয়া হয়। জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে খণদানের 

পরিমাণ সামান্য । মাদ্রাজ ও বোম্বাই ছাডা অন্য কোন রাজ্যে ইহা সাফল্য লাভ 

করিতে পারে নাই । 

দেশীয় ব্যাক (11701551005 7915055 ) 2 সাবেকী পদ্ধতিতেই ইহার] কাজ 

করে। বিভিন্ন জায়গায় ইনার] মহাজন, সাহুকর, চেট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন নামে 

পরিচিত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মালিকানায় ও পরিচালনায় ইহাদের কাজ 



অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ২২৩ 

চলে। ইহারা বাহিরের আমানত সামান্ই রাখে | নিজের টাকাই ধার দেয়। এই 
ব্যাঙ্কগুলি হুগ্ডী কাটে । এই হুত্তী দেশের সর্বত্র গ্রাহা হয়। কৃষকদের মোট খণের 

৬% যোগায় সরকার ও সমবায় সমিতি । মহাজনের উপর অনেকর্দিন নির্ভর করিতে 

হইবে। ইহাদের স্থুদের হার চডা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব ইহাদের উপর খাটে 
না। অথচ ইহাদের বাদ দিলে চাষীর খণের প্রয়োজন মিটান অসম্ভব । ইহাদের 

উন্নয়ন ব্যবস্থা করির] ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অন্ক অংশের সহিত ইহাদের সম্পর্ক স্থাপন কর] 

অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারু । 

সমবায় ব্যান্ক ( 0০-০১০7৪,61৮০ 38015 )2 ইহাদের সম্বন্ধে আগেই 

আলোচন] কর! হইয়াছে/4 

॥ আদর্শ প্রশ্সমাল! ॥ 

1. 1286 89 (109. 01000010199 86581001728 93017089109 "02667, 909 10০৮৮ 6899 

01020016198 ৪৪ 9%9001009 0 6150 088 01 1)07)65%, 

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অহ্ববিধা কি কি? অর্থব্যবহারের ফলে এই সব অস্থবিধা কি করির! দুর 
হয় বুঝাইয়] দাও । [ পৃষ্ঠা ১৮৮-১৮৯ ] 

9, 196 0 2501095 ? 1050 29 165 10100680705 ? 

অর্থ কাহাকে বলে? অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা কর। [ পৃ্ভা ১৮৯১ ১৯৩-১৯৪৫] 

5, [01510 09 008116198 ০01 % 209০0 17009 10707568119], 

অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য জিনিষের কি কি গুণ থাকা দরকার বুঝাইয়া লিখ । 
শ্ পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১ ঢু 

শপ 00980219059 809 20821038100. 097009818 0£ 70091 20001065 . 

কাগজী অর্থের সুবিধা! ও অস্বিধা বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৩] 

5,10896170605881 09৮79920 968108:0 208020959 900 69591) 2007085*  [1105982869 চ ০0 

81095782 60, 969910096০0 6109 100 01810. 730099, 

প্রামাণিক মুদ্র। ও প্রতীক মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য কি? ভারতের টাকার দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইয়া 
লিখ । [ পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৭ ] 

6, দ15%5 15 ৪ 01006681110 ৪6500%:0 7 ৬1256 875 6059 91880510158 ০: 90197261718 ৪0,013 

5 5687005:0 ? 

দ্বিধাতুমান কাহাকে বলে ? ছিধাতুমান চালু রাখিবার বাধ! কি? [ পৃ ১৯৯-২৯* ] 

তা 216 91890398 17)2195 ] 

ক কি অর্থ বল! বায়? [ পৃষ্ঠা ২০৩-২*৪ ] 
9. 09৮ 18 2 13510 1 708৮ 85 165 19700619178 2 

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে? ইক্কার কার্যাবলী বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠা ২০৪-২০৮ ] 

+9,70089012839 61৪ 0611165 0৫ £ ০9০০. 08001000857 86912 

হুপরিচাঙ্গিত ব্যাক্ক ব্যবস্থার উপযোগিতা বর্ণনা! কর । [পৃষ্ঠা ২৮২০৯] 
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রি ৬৬186 29 ৬ 09126781390 2 1৯৮ 8৩ 16৪ 100061005 ? 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ? ইহার কার্যাবলী বর্ণনা কর । [ পৃ ২১১-২১২] 

11, (0৮7 ৫০ 0572809 079869 10801095 ? 

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কি করির়1 অর্থ সষ্টি করে বৃঝাইয়। দাও । [পৃঃ ২১২১৮] 

12. 019 8 00191 79901106102 0£ 610 71019013920 001108 95 8689720. 

ভারতের ব্যাক্ক-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । [ পৃ ২১৮২২ ] 

এটি 

খোডে্গ মেশ্্যায় 

অর্থের মূল্য 
(৬৪০ 0£ 1৮] 01)65% ) 

অথের মুল্য ও মুল্যস্তর (৬৪15০ ০£ 2)0765% 2750 70:1০-1521 ) ১ মূল্য 

ছুই রকম হইতে পারে-_ব্যবহার-যুল্য ও বিনিময়-মুল্য । অন্যান্য দ্রব্যের দুই)রকম 

মূল্যই আছে। তাহা হইলেও মুল্য বলিতে অর্থশান্ত্রে 
বিনিময়-মূল্যকেই বুঝায়। অর্থের ব্যবহার-মূল্য নাই । 

বিনিময়ের কাজেই ইহার একমাত্র ব্যবহার । অন্য বিকল্প ব্যবহার নাই। অর্থের মুল্য 
বলিতে ইহার বিনিময় র্ ছাডা অন্য কিছু বুঝান সম্ভব নয়। অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যের 

2৫:88 এ হু অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অর্থের মাধ্যমে 

বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য প্রকাশিত মূল্যের নাম দ্াম। বিভিন্ন দ্রব্যের দাম জানা 

তির নি থাকিলে তাহাদের পারস্পরিক বিনিময়-মূল্য নির্ণয় করিতে 
কোন অস্থবিধা হয় না। অর্থের মূল্য অর্থের মাধ্যমে 

প্রকাশ করার কোন মানেই হয় না। অর্থের বিনিময় বিশেষ একটি দ্রব্যের সঙ্গে হয় 

না। সাধারণভাবে সকল জিনিষের সঙ্গে অর্থের বিনিময় হয় । এক-একক অর্থের 

পরিবর্তে দ্রব্য বা সেবামূলক কাধ্য যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহাই অর্থের মুল্য । 
১টি টেবিলের মূল্য যে রকম ২টি চেয়ার হইতে পারে, ৫সই রকম এক একক অর্থের 

মূল্য ২ সের চালবা৷ ১সের চিনি এইভাবে প্রকাশ করা ষায়। ইহাকে অর্থে 

ক্রয়-ক্ষমতাও € 00510525198 ০০৬০: ) বলা হয়। 

অর্থের শুধু বিনিময়র-মুল্য আছে 
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সঞ্চয়ের ভাগার ও দেন'-পাওনার মান হিসাবে সুষ্ঠভাবে কার্য করিতে হইলে 
অর্থের মূল্য স্থায়ী হওয় প্রয়োজন! অর্থমূল্যের মোটামুটি স্থাযিত্বরক্ষা সরকারের 

অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য । অর্থমূল্য পরিবন্তিত হইতেছে কি তাহা জানা দরকার । 

একটি মাত্র জিনিষের দামের পরিবত্তন দেখিয়া অর্থমূল্যের 

পরিবততন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কর] যায় না। একটি নয়, বিক্রুয় 

(যোগ্য সকল দ্রব্যের সঙ্গেই অর্থের বিনিময় সম্বন্ধ আছে। কলমের দাম ৫ টাকা 

হইতে বাড়িয়া ১০ টাকা হইলে বলিতে হয় অর্থের দাম বা কলমের ব্যাপারে ক্রয়- 

ক্ষমতা কমিরাছে। একই সধয়ে আবার চালের দাম ২৫ টাক] হইতে কমিয়! ২০ 

টাকা হইতে পারে । এখন আবার বলিতে হয় চালের 

ব্যাপারে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ব। দাম বাডিয়াছে। অর্থমূল্য 

একই সঙ্গে কমিতে ও বাড়িতে পারে না। সকল দ্রব্যের 

দাম একসঙ্গে বা এক হারে পরিবন্তিত না হইলেই এই বিভ্রাট দেখা দিবে । বিভিন্ন 

জিনিষের গড়পড়তা দাম নির্ণঘ করিয়। এই সমন্তার সমাধান করা হয়। বিভিন্ন 

জিনিষের গভপডতা দাষকে মূল্যস্তর (01০6-16৮1) বলে । মূল্যস্তর অর্থাৎ জিনিষের 

গভপড়তা দাম বাড়িলে বুঝিতে হইবে অর্থের সাধারণভাবে ক্রয়ক্ষমত1 কমিয়1 গিয়াছে 

অর্থাৎ অর্থমূল্য হাস পাইয়াছে। সেই রকম ঘূল্যস্তর কমিলে অর্থনূল্য বাভিয়াছে 

বলিয়া! ধরিতে হইবে । 

সাধারণ মূল্যস্তর (70175 £676181] চ01০5-15৮61 )৪ মৃল্যস্তর বা বিভিন্ন 

জিনিষের গড়পডতা দাম অনেক রকম হইতে পারে, যেষন- শ্রমিকের ব্যবহান 

জিনিষের মুল্যস্তর আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্যন্তর, খাছাব্রব্যের মুল্যস্তর ইত্যাদি | বাজারে 
দ্রব্য ও সেবার সংখ্য। অগুস্তি । একটিও বাদ ন' দিয়! ইহাদের সকলের গডপডত? 

দাম নির্ণয় কর] অসম্ভব । বিভিন্ন পরণের নিত্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্য ও সেবা ও প্রয়ো- 

জনীয় কাচামাল প্রভৃতি মোটামুটি সকল জিনিষের গডপডঙা দাষকে “সাধানণ 

মুল্যস্তর” বলা যায়। সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ্ করিতে পারিলে অর্থমূল্য 
কতটা কমিয়াছে ব। বাডিয়াছে তাহা বুঝা যার । কোন একটি নিদিষ্ট মুহুর্তে অর্থের 

মূল্য কত? এ প্রশ্থের উত্তর দিতে হইলে এক একক অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ড্রব্য 
কোন্টি কি পরিমাণ পাঁওর] যায় তাহার ফর্দ তৈরার করিতে হইবে । দ্রব্যেব শেষ 

নাই-_-এ ফদেরও শেষ নাই । বস্ততঃ এ প্রশ্বের গুরুত্বও নাই। অর্থের মূল্য আজ 
কত? জানিবার প্রয়োজন নাই । অর্থমূল্য আজ যাহাই থাকুক, আগামীকাল তান্তাই 
থাকিবে কিন ইহাই হইল আপল প্রশ্ন। অর্থমূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করিবার ভদ্য 
স্চক-সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। 

অর্থমূল্যের পরিবর্তন 

অর্থমূল্য ও মুল্যস্তরের 

সন্পক বিপরীতমুখী 
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রঙ্গ সুচক-সংখ্যা প্রণয়ন (0955005০610 ০6 91000151005 

ব0:209575 ) £ সময়ের ব্যবধানে মৃূল্যস্তরের পরিবর্তন কতট। হইয়াছে বুঝিতে হইলে 
বিভিন্ন সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়! পরীক্ষা করিতে হয়। কতকগুলি 

মূল্যস্তরের বিশেষ সংস্থানকেই স্থচক-সংখ্যা বলা হয়। স্থচক-সংখ্যার্ সাহায্যে গড়- 
পড়তা৷ দাম ব৷ অর্থমূল্যের পরিবত্তন মাপা যায়। স্থচক-সংখ্য। প্রস্তত করিতে হইলে 

নিয়লিখিত বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার । 

(১) ভিত্তি বগুসর নির্বাচন (5০150610001 1785০-99৮ ) 2 এই বৎসর 

অর্থমূল্য বাভিয়াছে কি কমিয়াছে তাহা কোন একটি 

২4 নিিষ্ট বদরের সঙ্গে তুলনা না করিয়া বল] যায় না। যে 
বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয় অন্ান্থ বৎসরে অর্থমূল্যের 

পরিবর্তন নিরূপণ করিতে হয়, তাহাকে ভিত্তি বৎপর বল। হয়। ভিত্তি বৎসর 

যথাসম্ভব স্বাভাবিক হওয়া দরকার । ভীবণ অজন্মার বৎসরে খাছ্ের দাম অনেকটা 

বাড়িতে পারে । সেই তুলনায় দাম কমিলে আহলাদিত হইবার কারণ নাই। আবার 
১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালের মুল্যস্তর ৫ গুণ বেশী বলিয়া আতঙ্কিত হইবার 

কারণ নাই । ১৯৩৭ সালের অবস্থা এখন আর ম্বাভাবিক নয়। 

(২) দ্রব্যের সংখ্যা (টি এ000650 08 591010)0010165 )52 এ সম্বন্ধে 

ধরাবাধা কোন নিয়ম নাই। দ্রব্যের সংখ্যা যত বেশী 
আরো নি হইবে, নিণীত গড়পড়তা দামের নির্তরযোগ্যতা তত 
কম হইবে ন| 

বেশী হইবে । 
(৩) দ্রব্য নির্বাচন (5615০6190 0£ 592009916125 ) ঃ দ্রব্য নির্বাচন 

সথচক-সংখ্যার উদ্দেশ্তের উপর নির্ভর করে । শ্রমিকশ্রেণীর জীবনবাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে 

জানিতে হইলে রেডিও বা পার্কার কলমের দাম হিসাব 

59 করিয়া লাভ নাই। শ্রমিকেরা যে সকল দ্রব্য ও ০েব। 
ক্রয় করিতে অভ্যন্ত সেই সমস্ত দ্রব্য ও সেবার দামের 

ভিসাব করিতে হইবে । বিশেষ উদ্দেশে রচিত স্থচক-সংখ্যা তৈয়ারী করিতে হইলে 

যতগ্ুলি দ্রব্যের হিসাব করিতে হয়, সাধারণ মুল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করিতে 

হইলে তাহ! অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক দ্রব্যের হিসাব করিতে হয়। 

(8) দ্বাম সংগ্রহ (0০911652000 ০£ 71525) £ সংশ্লিষ্ট সকল বৎসরে 

নিবাচিত ভ্রব্যগুলির দাম সংগ্রহ করিতে হইবে । একই 

দ্রব্যের বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দাম দেখা যায়। জীবন' 

যাত্রার ব্যয় নিবাহ সন্বস্বীয় স্থচক-সংখ্যা নির্মাণ করিতে হইলে খুচর1 দাম যোগাড় 

খুচরা অথবা পাইকারী দাম? 
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করাই প্রশস্ত। সাধারণ মুল্যন্তরের বেলায় পাইকারী দাম সংগ্রহ করাই 
উত্তম। 

৫) গড় নির্ণয় (4১০৪৪) ) £ দাম সংগ্রহের পর গড় নির্ণয়ের পালা । 

হিসাবের সুবিধার জন্ত ভিত্তি বৎসরের প্রত্যেকটি দাম ১০০ ধর হয়। তাহা হইলে 
দ্রব্যসংখ্যা যাহাই হোক, ভিত্তি বৎসরের গড় দাম াভাইবে ১০০। ভিত্তি বৎসরের 

দাম ১০০ ধরিয়া! এ এঁদ্রব্যের পরবর্তী বৎসরে দাম কত 

এপি রে দাম দাড়ায় তাহা হিসাব করিতে হইবে । এখন পরবর্তী 

সময়ের দ্রব্যমূল্যের সমষ্টিকে দ্রব্য সংখ্যা দ্বার ভাগ করিলেই 
এই সময়ের গড়পভডতা দাম পাওয়! যাইবে । এই গভপভত দাম ১০০ অপেক্ষা যতট? 

কম বা বেশী হইবে, মুল্যস্তর ততটণ কম বা অধিক ধরিতে হইবে । 
একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত লইলে স্থচক-সংখ্যার ধারণা আরও'সহজে বোধগম্য হইবে । 

১৯৫৯ সালের সঙ্গে ১৯৬০ সালের তুলনা করা হইয়াছে । খাছ্দ্রব্যের মুল্যস্তরের 

হাসবৃদ্ধি জান আমাদের উদ্দেশ্য । ৪টি দ্রব্য লইয়1 আমর স্ুচক-সংখ্যা প্রস্তত করিব । 

এই চারিটি দ্রব্য হইল-_চাল, মাছ, তেল ও দুধ । 

| ভিত্তি বৎসরে ভিত্তি ১৯৬০ ১৯৬০ সালের গড় 

দ্রব্য (১১৫৯ সাল) বৎসরেব ; সালের ভিত্তি বৎসরের তুলনায় 
গড় গড় দাম শতকবা কত ভাগ হ্াসবৃদ্ি 

হে ূ টা. ন. প. 
১। চাল প্রতি মণ ২৫ __- | ১০০ | টা. ন.প ৮৮ 

২২ -_ 
২। মাছ প্রতি সের ৩ 

৩ | তৈল গ্ঠি ঙ্ঠ 

৪ | হুধ 2 ঙ্চ 

এই কাল্পনিক ুচক-সংখ্যা অনুসারে ১৯৫৯ সালের তুলনায় খা্যদ্রব্যের দাম 

গড়পড়তা ২% বাড়িয়াছে। সাধারণ মুল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য ঠিক 
একই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে । শুধু দ্রব্যের সংখ্যা ও রকমারি দুই-ই অনেক 
বেশী হইবে । যদি দেখা যায় ১৯৫৯ সালের তুলনায় সাধারণ মুল্যস্তর ১৯৬ সালে 

১০৫ হ্ইয়াছে তবে বলিতে হইবে অর্থের মূল্য ১৯৫৯ সালের তুলনায় ২৫ হইক্নাছে। 
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সুচক-সংখ্যার উপযোশ্বিভা (700701165০0? [006২ ট্ব010010215 ) 5 দাম 

ছাড়া অন্যান্ত ক্ষেভ্রেও_ যেমন উতৎ্পাদন-_স্ুচক-সংখ্যার প্রয়োগ করা যায় । আমরা 

দামের স্থচক-সংখ্যার (211০5 11505 90৮6৪) কথাই আলোচন1] করিব। অর্থ 

মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে সরকার কতটা সফল বাঁ বিফল হইয়াছে তাহ! স্থচক- 
সংখ্যার সাহায্যেই বুঝা যায়। কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের অর্থ নৈতিক অবস্থার 
তারতম্য স্চক-সংখ্যার সাহায্যেই বুঝা যায়। ত্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মচারী- 

দিগকে মাগশগীভাতা দেওয়া হয় । স্চক-সংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি মাগগী- 

ভাতা কমান বাডান হয়, তবে মাগ,গীভাতার পরিমাণ লইয়! গোলমাল কম হইবে । 

জীবনযাত্রার ব্যয় বুদ্ধি পাইলে শ্রমিকেরা! মজুরীবৃদ্ধি দাবী করে। স্থচক-সংখ্যার 

সাহায্যে মজুরী হাস বৃদ্ধি করিলে, ধর্মঘটজনিত লোকসান কম হইবে । অথ 

মূল্যের পরিবর্তন হইলে সঞ্চয়ের বাহন ও দেনা-পাওনার মান হিসাবে কাজ করার 
অন্থবিধ! হয়। ক্চকসংখ্যার সাহায্যে এই পরিবর্তন মাপ! গেলে অন্ুবিধ। অনেক 

ক্স তইবে। 

4 অর্থের পরিমাণত্তব € 02226 7012015 0£ 11006% ) £ অর্থমূল্যের 

স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে হইলে অর্থমূল্য কেন পরিবত্তিত হয় জান1 দরকান্র। অন্যান্য 
ছব্যের মূল্যের মত অর্থের মূল্যও অর্থের যোগান ও অর্থের চাহিদার উপর নির্ভর করে। 
অর্থের যোগান বলিতে শুধু অর্থের পরিমাণ বুঝায় না। এক একক অর্থের নাহায্যে 
একাধিক বিনিময় কার্ধ নিম্পন্ন হইতে পারে । কোন মুদ্রা বংসরে ১০ বার, কোন 

নুদ্রা ৫ বার, কোন মুদ্রা ১ বার বিনিময়কাধে ব্যবহৃত হয়। গড়ে হয়ত একটি ঘুদ্রা 
৪ বার ব্যবহৃত হইতেছে । ইহাকে অর্থের প্রচলনগতি বলে ।* অর্থের পরিমাণকে 

অর্থের প্রচলনগতি দ্বার গুণ করিলে অর্থের যোগান নিণীত হইবে । অর্থের সাহাষ্যে 

যে পরিমাণ বিনিময় কার্য সম্পন্ন কর হইবে তাহার উপর নির্ভর করে অর্থের চাহিদা । 

দ্রব্যাদির উৎপাদণ বুদ্ধির ফলে অর্থের চাহিদা বাডিতে পারে । আবার উৎপাদন ঠিক 

একিয়াও যদ্দি একই দ্রব্য অধিকবার হাতবদল হয় তাহ1 হইলেও অর্থের চাহিদ? 

বাড়িতে পারে ৫৮ 

* কোন শ্রেনীতে ১৭ জন বালক চক্রাকারে বসিয়াছে। প্রত্যেকের হাতে কিছু টাকা আছে। 

ঘণ্ট। বাছ্ধিলেই হাতের টাক পাশের ছেলেকে চালান করিতে হইবে । প্রত্যেকের হাতে ২. আছে 

এবং মিনিটে একবার খণ্ট| বাছ্জে ধরাযাক। তাহা হইলে টাকার পরিমাণ ২০ এবং এই ২* টাকা 

দয়া মিনিটে ২* টাকার কাঞ্জ হইতেছে । এখন ধর! যাক প্রত্যেকের হাতে ৯ টাক করিয়া আছে। 

কিন্ত মিনিটে ২ বার করিয়! ঘণ্ট। বাজে । এখন টাকার পরিমাণ ১৯* টাক -_এই ১০ টাকাতেও কিন্ত 

২* টকার কাজ হইতেছে । কেনন! টাকার প্রচলনগতি আগের তুলনায় দ্বিগুণ হৃইয়াছে। 



অর্থের মূল্য ২২৯ 

আমি কোন দোকানদারের নিকট হইতে ২০ টাকা মণ দরে € মণ চাউল 

কিনিলাম । আমার খরচ হইল ১০০ টাকা । বিক্রেতাও ঠিক ১০০ টাকাই পাইল । 

ক্রেতার! যাহা ব্যয় করিবে বিক্রেতার! ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ ই পাইবে এক কপর্দক 
কম বেশী হইতে পারে না। জিনিষপত্রের পরিমাপ যদি" এবং ইহাদের গড় দাম 2 

ধরা যায়, তাহ। হইলে বিক্রেতার! 7০7: পাইবে । টাকার পরিমাণ 7 এবং ইহার 

প্রচলনগতি ৬ হইলে ক্রেতাদের 4৬ পরিমাণ খরচ হুইবে । 
সুতরাং 777-717%1৬ 

ফিসারের প্রথম সমীক বণ _ 
অথবা 2 শা 

এই সমীকরণটির স্রষ্টা মাফিন অর্থশান্ত্রবিদ ফিসার (চ$5761) | এখানে 77 হইল 
অর্থের চাহিদার দিক এবং [৬ হইল অর্থের যোগানের দিক । " হইল বিক্রয়যোগ্য 

জিনিষের পরিমাণ এবং 7? হইল এই জিনিষের গভপড়তা দাম । বিনিময় কার্ধ নিষ্পন্ন 

করিবার জন্য 7০7" পরিমাণ অর্থের চাহিদ1 হইবে । গু হইল নগদ টাকাকডি এবং 

৬ ইহার প্রচলন গতি । সুতরাং মোট টাকাকডির যোগান 1৬৬ হইবে । 

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি ব্যাঙ্কও অর্থস্থষ্টি করিতে পারে। কেবলমাত্র 
সরকারস্থষ্ট টাকাকড়ির হিসাব ধরিলে সমীকরণটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই 
অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য ফিসার সমীকরণটির নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন করেন__ 

স্থতরাৎ 2717৬1141৬1 

ফিনারের সংশোধিত সমীকরণ রর বি. ১০৪ 2 

ইহার ফলে সমীকরণটির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । 1২: হইল ব্যাঙ্ক 

সষ্ট অর্থের পরিমাণ এবং ৬৮ হইল এই অর্থের প্রচলনবেগ । অর্থের যোগান নির্ণয় 

করিবার সময় 1; এবং ৬. এর গুণফলকে বাদ দিলে চলিবে না-_ইহা স্মরণ করান 

হইল মাত্র । 

৮ অর্থাৎ মৃল্যস্তর 1, ৬, 171, ৬২ এবং এ এর উপর নির্ভর করে দেখা 
যাইতেছে । ইহাদের যে কোনও একটির পরিবর্তন হইঠলি, £ এর পরিবর্তন হইতে 

পারে । অর্থের পরিমাণতত্বে যাহার1 গৌড় বিশ্বাসী তাহাদের মতে 7 এর পরি- 

বর্তনই হইল ৮ এর পরিবর্তনের মুখ্য কারণ। শুধু তাই নয়, এর যে অনুপাতে এবং 
যেদ্দিকে পরিবর্তন হইবে ০ এর ঠিক সেই অনুপাতে এবং সেই দ্রিকে ঘটিবে-__অর্থাৎ 

অর্থমূল্যের পরিবর্তন ঠিক সেই অন্থপাতে বিপরীত মুখে ঘটিবে। তাহাদের যুক্তি 
অনেকট এইরূপ-_, ৬ এবং ৬$ এর পরিবর্তন হয় না-_অস্ততঃ 1 এর পরিবর্তনের 

৩৩ 
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ফলে ইহাদের কোন পরিবর্তন হয় না) 2%% এর সহিত ?* এর নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে, 

ফলে 1 যে হারে বাড়ে কমে 2! সেই হারে বাড়ে কমে এবং 24 এর পরিবত্তন 

না! হইলে 14) এর পরিবর্তন হইতে পারে না। স্তরাং ?% এর পরিমাণ যে দিকে 

এবং যে অন্রপাতে পরিবঙন হইবে 2 এরও ঠিক সেই দ্রিকে এবং সেই অন্পাতে 

পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য । 7 অর্থাৎ নগদ অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের উপর মূল্যস্তর 

ব। অর্থের পাম নির্ভর করে । সেইজন্যই ইহাকে অর্থের পরিমাণতত্ব বল! হয় | 

উদ্দাহুরণ £ একটি দৃষ্টান্ত লইলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইবে । কোন দেশে 
ধরা যাক, মোট উৎপাদন ১০০০ । এই মোট উত্পাদনের যে অংশ উৎপাদক নিজেই 

ভোগ করে তাহার জন্য কোন অর্থের চাহিদা হইবে না। ধর যাক ২০% যাহারা 

উতৎপার্দন করে তাহার] নিজেই ভোগ করে । বাকা ৮০% অর্থাৎ ৮০০ ক্রয় বিক্রয়ের 

জন্ক বাজারে আসে । এই অংশের লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা হয়। নগদ 

টাকাকড়ির সংখ্যা ধরা ধাক ৫০০ এবং ইহার প্রচলন গতি ৩ অর্থাৎ একটি মুদ্রী গড়ে 
৩ বার হাতবদল হয়। ব্যাঙ্স্থষ্ট অর্থের পরিমাণ ১০০০ এবং ইহার প্রচলগতি ২ ধর] 

যাক। তাহ! হইলে 
(৫০০)১৫ ৬(২)+7110১০০০)১৫ ৬1৩) 

(১ ০০০) 

অথবা 7. ১১০35 ৪ ৩ 

[১ ০ 

অর্থাথ' জিনিষপত্রের না দাম বা মূল্যস্তর হইল ৪ ও [ক 

: এখন ধরা যাক কোন কারণে এ দেশে নগদ টাকার পরিমাণ ঘিগুণ হইল । 
৬, ৬1 ও" পূর্ববৎ রহিল । আমরা ধরিয়াছিলাম 7২) হইবে 1২-এর দিগুণ। 74 

এবং 71 এর এই সম্বন্ধও ঠিক রহিল । তাহা হইলে নৃতন অবস্থায় 
1%(১১০০০) ১৮ ৬(২)711(২১০০০) ১ ৬1(৩) 

ভি 6১) ০০০৩) 

৮,৩৩৩ 

১১৩০০ 

অর্থাৎ ৮ বা মূল্যস্তরও ছিগুণ হইয়াছে। 

অথব! 7. 

সমালোচনা! £ ব্যাঙ্ক হুষ্ট অর্থ এবং নগদ টাকাকড়ির মধ্যে বরাবর নিদিষ্ট সম্বন্ধ 

না থাকিতে পারে । অর্থ সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার স্বাধীনতা একেবারে অস্বীকার 

কর যায় না। 1 ছিগুণ হইলে 1৬: ও যে গুণ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই । 

টাকাকড়ির ষোগান বাড়িলে কমিলেও উৎপাদন ও তজ্জন্য টাকাকড়ির চাহিদার 



অর্থের মূল্য ২৩১ 

কোন পরিবর্তন হইবে নাঁ_এ ধারণ] ভূল | দাম বাডিলে মুনাফা বাড়িবে । উৎপাদন- 
ইলা কারী উৎপাদন বাডাইতে চেষ্টা করিবে । অর্থাৎ ?4এর 
ও বিক্রয়যোগ্য জিনিষপত্রের পরিবর্তনের ফলে 7" এর পরিবর্তন ঘটিবে । আবার চাহ্দি! 

সিঠির হরিজন কেবলমাত্র ক্রয় বিক্রয়ের জন্তা হয় এ--অন্রমান ঠিক 

নয়। টাকাকড়ি হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি (521751291 00101095105 0০৮৫7 )। 

(১) আম্ন-ব্যয় এক সঙ্গে না হওয়ার হাতে টাকা রাখা দরকার হইয়া! পড়ে । (২) 

হঠাৎ বিপদ আপদ হইতে পারে__সেজন্তও হাতে টাকা রাখ। দরকার । (৩) জিনিষ 
পঞ্জ্ের দাম কমিলে সেই স্থযোহগ লাভবান হইতে গেলেও টাকা হাতে থাকা! দরকার । 
ধরা যাক কোনও কারণে লোকে আগের তুলনায় অধিক সংখ্যক টাকাকড়ি হাতে 
রাখিতে চায়। টাকার পরিমাণ অপরিবত্তিত থাকিলে, এখন কম টাকায় ক্রয়বিক্রয়ের 

কাজ সারিতে হইবে। মুল্যস্তর কমিবে__যদিও টাকাকড়ির পরিমাণ কমে নাই। 

টাকাকড়ি না কমিলেও ইহার গড় প্রচলনগতি কমিয়াছে। এইজন্যই মুল্যস্তরও হ্রাস 
পাইয়াছে 129৮ 

ঢ বা মূলাস্তরের পরিবর্তন 2, 2, ৬, ৬॥ এবং '[' এর পরিবর্তনের উপর 

নির্ভর করে। 7), ৬, ৬: এবং ' এর পরিবত্তন অনেক কারণে হইতে পারে । 

একের পরিবর্তন অন্যের পরিবততনের বিপরীতমুখী হইতে পারে । 1৬] এর পরিবর্তন 
হইলে ৮ এর পরিবর্তন আদে না হইতে পারে, এমনকি ভিন্ন দিকেও হইতে পারে । 

মুল্যস্তরের পরিবততন মানে দ্রব্যাদির দামের পরিবর্তন । দ্রব্যের চাহিদ1 বা 
দ্রব্যের ষোগান পরিবতিত না হইলে দ্রব্যের দাম পরিবতিত হইতে পারে না। 

টাকাকড়ির চাহিদ? বা যোগানের যতই পরিবর্তন হোক, 

তাহার ফলে দেশের আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তন ন। ঘটিলে 

ভ্রব্যাদির দামের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। অর্থের 

পরিমাণতত্বে অর্থের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে আয় ও ব্যয় কি করিয়া পরিবন্তিত হয় 
সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না। মুল্যস্তরের পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 

বাড়ে না। + 
অর্থের পরিমাণ বাড়িলে গড়পড়তা দাম বাড়ে অর্থের পরিমাণতত্ব কেবলমাত্র 

এইটুকুই জানায় । বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিষপত্রের দামের গতি সম্বন্ধে কোন 

আলোকপাত এই তত্ব করে না। টাকাকড়ির পরিমাণ 

১ ভা রর বাড়ান ফলে যখন মৃল্যস্তর বাড়িতে থাকে অথচ উৎপাদন 

বাড়ান যায় না, তখন অর্থের প্রচলনগতি আরও বাড়িয়! 

যায় । আগামীকাল দাম আরও বাড়িয়া! যাইবে আশঙ্কায় লোক আজই জিনিষ 

মূল্যস্তর কিরপে পরিবতিত 
ক্য় সে সম্বন্ধে এই তত্ব নীরব 
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কিনিতে চায় । ফলে জিনিষের দাম বাড়ে। প্রচলনগতিও আরও বাড়ে । এইভাবে 

ক্রমান্বয়ে দাম বাড়য়! চলে । এই অবস্থায় পরিমাণতত্বের সমীকরণটির প্রয়োগ স্পষ্টতই 

হয়। এই অবস্থার নাম মুদ্রাম্ফীতি 1 
মুদ্রানীতি ([0:015007) £ জিনিষপত্রের দাম বাড়িলেই সুদ্রাম্ষীতি ঘটিয়াছে 

মনে করা হয়। কিন্ত ইহা! সব সময় সত্য নয়। জিনিষের দাম কেন বাড়িল তাহা 

দেখা দরকার । মুদ্রাক্ষীতি ছাডা অন্ত কারণেও জিনিষের দাম বাড়িতে পারে। 

উত্পাদনের ব্যয় বাড়িয়া যাইবার ফলে দাম বাডিতে পারে । ইহাকে অর্থশাস্ত্রে 

মুদ্রাস্কীতি বলিয়া অভিহিত কর হয় না। জরকাম্ বদি বাজারে অস্বাভাবিক 

(5০281) পরিমাণ অর্থ চালু করে তাহাকেই মুদ্রাপ্ষীতি বল! হয়। 
সরকার বেশী পরিমাণে অর্থন্থষ্টি করার ফলে যদি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয় ও উৎপাদন 

বৃদ্ধি পায়, তবে অর্থের পরিমাণ অস্বাভাবিক হইয়াছে বল] যায় না। উত্পাদন বুদ্ধি যদি 

অর্থের পরিমাণ বুদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে, তবে দাম বাড়িবার কারণ থাকে মা1। 

অর্থ বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে কর্ণসংস্থান বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, এক সময় পূর্ণনিয়োগের 

€ এ]] 21071979670) অবস্থা আসিবে । ইহার পরও যদি সরকার অর্থের পরিমাণ 

বাড়াইয়! চলে, তবে প্রকৃত মুন্রাম্ষীতি দেখা দিবে এবং জিনিষের দাম ক্রমাগত 
বাড়িতে থাকিবে । নূতন কর্মসংস্থান এখন আর সম্ভব নয়। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধিও 

সম্ভব নয়। অথচ মুদ্রাম্টীতির ফলে লোকের আঘধিক আয় ও চাহি বাডিবে। 

আঘধিক আয় বাড়িলে আধিক ব্যয়ও বাড়িবে। অথচ জিনিষের যোগান বাডান 
সম্ভব নয়। সুতরাং জিনিষের দামও বাড়িয়া চলিবে | উত্পাদনের উপাদানশুলির 

চাহিদ! বাড়িয়া চলিবে | উপাদানের যোগান উপাদানের চাহিদার সঙ্গে পালা দিতে 

পারিবে ন।। ইহাদের দামও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিবে । বিনিময় কার্ষের জন্য যতট] 

অর্থের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষ! অধিক অর্থের কষ্ট হইয়াছে । ইহাকেই অস্বাভাবিক 

অর্থন্থ্টি বলে । (নগদ ও ব্যান্কল্ষ্ট ) অর্থের যোগান যে হারে বুদ্ধি পায়, উৎপাদন 

বুদ্ধি যদি তদপেক্ষা কম হারে হয় তাহ! হইলে মুদ্রানীতি ঘটিয়াছে বলা তয়। পুর্ণ- 

নিয়োগের আগেও এই অবস্থার ত্ট্টি হইতে পারে । উত্পাদনের উপাদানগুলির 

গতিশীলতার অভাবে অথবা বিশেষ কোন উপাদানের অপ্রাচুর্যহেতু পূর্ণনিয়োগের 
আগেই কতক কতক জিনিষের দাম বাড়িতে পারে। ইহার ফলে অন্যান্য দ্রব্যের 

দামও বাড়িতে থাক। ইহাকে অনেক সময় আংশিক মুদ্রাম্ফীতি ( 58:09] 17. 

£1901017) বল। হয়। 

মুদ্রান্ফীতি নিরোধের উপায় (15550155 1017 59200861076 11361801015) 2 

সরকার স্থষ্ট টাকাকড়ি জনসাধারণের আথিক চাহিদা ফাপাইয়া তুলে । জনসাধারণের 
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অতিরিক্ত ব্যয় কমাইতে পারিলে মৃল্যস্তরের বৃদ্ধি নিরোধ করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে 

নিয়লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় । 

(১) সরকার অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়! এই ফাপাই ক্রয় ক্ষমতা বাজার হইতে 

সরাইতে পারে । অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা যাহাদের হাতে পড়িয়াছে তাহাদের উপর 

কর ধার্য করিতে হইবে। 

(২) সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে খণ সংগ্রহ করিলেও জনসাধারণের ক্রয় 

ক্ষমতা হ্রাস পাইবে । 

(৩) ধনী ব্যক্তিদের ব্যাঙ্কে উল্লেখযোগ্য আমানত থাকে । একটি নিদিষ্ট অঙ্কের 

বেশী টাকা আমানত হইতে উঠান আইন করিয়! নিষিদ্ধ ঘোষণা কর] যাইতে পারে 

(0552108) | 

(৪) যাহাদের হাতে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমত। পড়িয়াছে, তাহার! যদি কর ফাকি 

দিতে সক্ষম হয়_্যাঙ্কে আমানত না রাখিয়। উদ্ৃত্ত টাকাকড়ি যদি পাগড়ীর মধ্যে 

রাখিতে তাহারা অভ্যস্ত হয়__তবে পুরাতন মুদ্রা অচল ঘোষণ। কর। যাইতে পারে । 

অস্ততঃপক্ষে অধিক মানের নোটগুলি অচল ঘোষণ। করা যায় । 

(৫) মূল্য নিয়ন্ত্রণ (001০ 0০070:০1) ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়। মূল্যবৃদ্ধি রোধ 

করার চেষ্টা করা যায়। লোকের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত দামে জিনিষ পাইবার জন্য 

কাডাকাড়ি লাগিয়া যাইবে । মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সেজন্য রেশনিং (7২901011778) 

দরকার হইয়! পড়ে। 

(৬) উত্পাদন বৃদ্ধির স্বযোগ আছে কিন অন্থসন্ধান করিয়। দেখিতে হইবে । 

দামের স্রাসবৃদ্ধির ফলাফল (:£650565 0£ ০1)210£55 11) 7071065) 5 জিনিষ- 

পত্রের দাম কমাবাড়ার ফল সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে একরকম । 

কোন কোন শ্রেণী লাভবান হয়। আবার অন্ত শ্রেণীর লৌকসানও হয়। জিনিষের 

গড়পড়ত৷ দাম বাড়। মানে অর্থের মূল্য কমা । আজকাল দেনাপাওনা অর্থের মাধ্যমে 

স্থিরীরুত হয়। যাহাঁদের পাওন! দীর্ঘকালের মেয়াদে নিদিষ্ট (25৪0 1700176 
1০91) ) তাহার অর্থমূল্য কমিলে ক্ষতি গ্রস্ত হয়, অর্থমূল্য বাড়িলে ( অর্থাৎ মৃল্যত্তর 

হাস পাইলে ) তাহার! লাভবান হয়। সাধারণভাবে বলা যায় মুল্যস্তর বাড়িলে 

খাতক শ্রেণীর লাভ, আর মূল্যস্তর কমিলে পাওনাদার শ্রেণীর লাভ। আমি 

কাহারও নিকট হইতে আজ ১০০ টাকা ধার করিলাম । 

এক বৎসর পরে আমি যখন দেণ। শোধ করিলাম তখন 

মূল্যস্তর ২৫% বাড়িয়া গিয়াছে । যখন টাক] ধার লইয়াছিলাম তখন ১০০ টাকায় 

গড়ে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়। যাইত, টাকা শোধ দ্বিবার সময় সেই পরিমাণ দ্রব্যাদি 

খাতক ও পাওনাদার 



২১০৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

কয় করিতে ১২৫ টাকা লাগে । অর্থাৎ টাকার অঙ্কে সমান দিলেও ক্রয়ক্ষমতা বা 

দ্রব্যাদির হিসাবে আমি দিতেছি আসলের $ মাত্র । আমার পাওনাদারের লোকসান 

হইল। মূল্যস্তর কমিলে ইহার বিপরীত হইত । আমার অর্থাৎ দেনাদারের লোকসান 
হইত | 

দাম বাড়িলে শিল্পপতিদের সুবিধা হয়। শ্রমিক ও ধনিকদের সম্পর্কে শিল্পপতি 

দেনাদার | শ্রমিকের মজুরী হিসাবে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া 

হয়। দাম বাড়িবার কালে (07720£176 71065 ) এই অর্থের ক্রয়ক্ষমত1 কমে। 

দেনাদার হিসাবে শিল্পপতির লাভ হয়। দাম বাড়িয়া 

মূল্যস্তর উচ্চগ্রামে স্থিতিলাভ করিলে (866০7 70169 

1১৪৮৪ 015217£5ণ ) এই অবস্থার কিছুট! প্রতিকার হইলেও 

সম্পূর্ণ হ্বরাহ! হয় না। দাম বাডিতে থাকিলে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে। শ্রমিকের! 
মজুর বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করে। মজুরী বাড়েও। কিন্তু দামবুদ্ধি ও মজুরী 

বৃদ্ধির মধ্যে রেসে মজুরী সব সমক্ন এক পণ পিছনে পড়িয়! থাকে । শিল্পপতি স্মদ 

দিবার প্রতিশ্রতিতে ধার লয় (108159 ০0: 0621)60165 )- সুদ ৫% নির্ধারিত 

থাকিলে দাম বাডিলেও স্থদ « টাকাই থাকিবে, কিন্তু ইহার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়! 
যাইবে । দেনাদার হিসাবে শিল্পপতির লাভ হইবে । কাচামালের দাম বৃদ্ধি হওয়াতেও 

শিল্পপতির লাভ হয়। কাচামাল কম দামে কেনা থাকে । মালের পড়তা খরচ কম 

থাকে। কাচামালের দাম বাডিলে কিন্তু সে সুযোগ শিল্পপতি ছাড়িয়া দিবে না। 

কাচামালের বধিত দাম হিসাব করিয়াই সে উৎপন্ন দ্রব্যের পডতা| কষিবে। মৃল্যস্তর 

কমিলে সেইরূপ শিল্পপতিদের লোকসান হয়। | 
মূল্যস্তর বাঁড়িলে শ্রমিকদের কি করিয়া! লোকসান হয় তাহা আমরা দেখিলাম । 

কিন্তু শ্রেণী হিসাবে এই সময় তাহাদের কিছু লাভও আছে । দাম বাড়িলে শিল্পপতির 

লাভ হয়। মুনাফা বাড়িলে তাহারা উত্পাদন বৃদ্ধি করিতে উত্সাহ পায়, ফলে কর্ম 

স্থানও বাড়ে_বেকারের সংখ্যা কমে । ব্যক্তিগতভাবে 

তাহাদের প্ররুত আয় কমে । শ্রেণী হিসাবে আধিকু আয় 
ত বাড়েই-_ প্রকৃত আয়ও বাডিতে পারে । বেতনত্তুক শ্রেণীর অবস্থা মজুরদের তুলনায় 

ধারাপ। ইহারা শ্রমিকদের মত সংগঠিত নয়। দাম বাডিলেও ইহাদের বেতন 

সহজে বাডে না। দ্বাম কমিলে নিষুক্ত শ্রমিকের প্রকৃত আয় বাডে। দাম কমিলে 

মজুরী কমিতে সময় লাগে । শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকদের এই সময় ক্ষতি হয়। কেনন। 

বেকারের সমস্যা বাড়ে। 

দাম বাড়িপে সবচেয়ে অধিক ক্ষতি হয় পেন্সনভোগীদের | দাম যতই বুদ্ধি পাইতে 

মূল্যস্তর বাড়িলে 
শিল্পপতির লাভ হয় 

মন্কুত ও বেতনভূক 



অর্থের মূল্য ২৩৫ 

"থাকুক পেন্সন বাড়িবে না। পেন্সনভোগীদের জন্য যাগ$ তার ব্যবস্থাও নাই। 
দাম বাড়িলে পেন্সনের ক্ষমতা কমিবে । প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, 

অন্যান্য 
স্থায়ী আমানত ও সরকারী খণপত্রে লগ্রীকারীর1 দাম 

বাড়িলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 

সমস্ত জিনিষের দাম এক সময়ে ও একহারে পরিবন্তিত হইলে, গোলযোগ অনেক 

কম হইত । মজুরী শ্রমের দাম। জিনিষপত্রের দায় বাডার সঙ্গে সঙ্গে যদি মন্জুরীর 
হার তখন দলেই পরিমাণ বুদ্ধি পাইত, তাহা হইলে মজুরের আপত্তির কারণ 
থাকিত না। সমস্ত দাম এক সময়ে বাডে না বা কমে না। দামের হ্রাস বুদ্ধিও 

এক হারে নাই। সেজন্য আয়বণ্টনের উপর দাম কমাবাভার প্রভাব অনিষ্টকর 

লযন্তরের হবাসবৃদ্ধি জনিত হয়। দাম বাডিলে, শিল্পপতির লাভ তয়। অথচ এই 

লাভলোকসান ্যায়১.  বাডতি লাভের জন্ত তাহাকে খাটিতে হয় না। দাম 

নীতির সঙ্গে সম্পর্ক রহিত বাডিলে পেন্দনভোগীর -কষ্ট হয়। এই কষ্ট পাইবার 

মত কোন অপন্বাধ সে করে নাই। মৃূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে লাভলোকসান 

হয় তাহার সঙ্গে লোকের দোধগুণের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার ফলে কোন ন৷ 

কোন শ্রেণী ক্ষ হইবেই। সেইজন্যই অর্থমূল্যের মোটামুটি স্থায়িত্বরক্ষা সরকারের 
অন্ততম অর্থ নৈতিক কার্য হিসাবে পরিগণিত হয় । 

॥ আদর্শ প্রশ্মমাল। ॥ 

ব. ভ%6 18 7098060560৩ 5189 01 110765? বর০আ 6%0 ০0. 105855079 013508698 12 

6095 5109 ০1 টি ? 

অর্থের মূল্য বলিতে নি বুঝায় ? কিবূপে অর্থমূল্যের পরিমাপ করিবে 1? [পৃষ্ঠা ২২৪-২২৫] 

2. 0৮ 89 20009 ্01009:9 1 ওত আ০0]0 500 2০008৮006 06100 7 78618 

60017 56]185 ? 

সূচক সংখ্যা কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে প্রস্তুত করা কয়? ইহার উপযোগিতা কি ? 
[ পৃষ্ঠা ২২৬-২২৮ ] 

9. 01510 98516101115 009 2918619081010 0০৮ দা 992) 010810698 21) 009 00087016165 01 1000708 

0] 0097098 12. 6106 090.9:9] 01068 195০], 

"অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন ও সাধারণ মুল্যস্তরের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা বুঝাইয়া দাও । 
[ পৃষ্ঠা ২২৮-২৩১] 

4. আম ৩596157 0০ 5০০ 2890 05 109961020. ০06 00090020001) ৮05 9099৪ 

0£ 107910128 0010. 609 10911051176 0158898 ০: 109০0019 17) 2 000706:5-৮008110988100821? 

5769 98:91:৪, 09128101068 870. ৪218190 090019, এ 

মুদ্রাম্মীতি বলিতে কি বুঝ 1 কোন দেশের নিম্নলিখিত বিছি শ্রেণীর লোকের উপর মৃদ্রাম্কীতির 
ফলাফল বুঝাইয়া লিখ--ব্যবসায়ী, বব পেন্সনভোগী ও বেতনভুক সম্প্রদায় । 

[ পৃষ্ঠা ২৩২, ২৩৪-২৩৪৫ 





সপ্তদণ্গ আশায় 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
€ 10657580109] 177802 ) 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চজিক শ্রমবিভাগ (1065207901010917505 

237. 16101601151 101ড15101 ০1,800) 2 বাণিজ্য মানে বিনিময় । আর 

বিনিময়ের ভিত্তি হইল শ্রম-বিভাগ। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূলে আছে আত্ত- 
জাতিক শ্রমবিভাগ । সকল ব্যক্তি সকল কাজে সমান দক্ষ নয়। সেইরকম 

উত্পাদনের স্রযোগ সুবিধার ব্যাপারে সকল অঞ্চল সমান ভাগ্যবান নয়। যে কাজে 

আত্তণাতিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যক্তির দক্ষতা! অপেক্ষাকৃত বেশী, ব্যক্তি সেই কাজ 
উভয় প্রকার বাণিজ্যের ভিত্তি বাছিয়! লইলে সংশ্লিষ্ট সকলেরই স্থবিধা হয়। কারণ এই 

টাল কর্মবিভাগের ফলে দক্ষতার অপচয় বন্ধ হয় ও দক্ষতা! বুদ্ধি 

দৃষ্টান্ত হুইল আত্তজাতিক পার। সেইরকম যে শিল্পে কোন অঞ্চলের বিশেষ 5যোগ 

বনি! স্থবিধা থাকে সেই অঞ্চল এ বিশেষ শিল্পে মনোনিবেশ 
করিলে উত্পাদন বৃদ্ধি পায় । আমাদের দেশে সেজন্য পাটকল দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে, 

কিন্তু কাপড়ের কল বেশীর ভাগ দেখা যায় বোম্বাইয়ে। রাজনৈতিক স্বাতন্তর্য-যুক্ত 
অঞ্চলকে বলা হয় দেশ। তখন আঞ্চলিক বাণিজ্যের নামকরণ হয় আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্য | চট্টগ্রাম হইতে মাছ ও ডিম কলিকাতায় চালান আপিত-_-এখনও আসে। 

আবার কলিকাত। হইতে চট্টগ্রামে গুঁধধপত্র চালান যাইত, এখনও যায়। 

দেশবিভাগের আগে এই দ্রব্য বিনিময়কে বলা হইত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য । 

দেশবিভাগের পরে বাণিজ্যের প্রকৃতি বদলায় নাই । এখন কিন্তু এই বিনিময়কে বলা 

হইবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য । এই নূতন নামকরণের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়। 

অস্বাভাবিক নয় । | 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচন! প্রয়োজন কেন? (৬৮15 
৪. 921১81962 0106015 0৫ [0061:792,01008]0184৩ ) 2 আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্যের মুল প্রকৃতি অভিন্ন হইলেও আস্তর্জাতিক ব।ণিজ্যের স্বতন্ত্র আলোচনার স্বপক্ষে 

বিভিন্ন কারণ দেখা যায়। 

দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলি মোটামুটি গতিশীল (100116 )। 

বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানগুলি মে তুলনায় গতিবিভীন ( 10090115 )। 

এক দেশের মধ্যে শ্রমিক উচ্চতর মজুরীর আশায় এক অঞ্চল বা এক শিল্প ছাড়িয়া 

০০০০০০৭০১১০ 



২৩৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

অন্য অঞ্চল বা অন্ত শিল্লে যায়। অধিক লাভের অন্বেষণে আঘিক মূলধন স্থানাস্তরিত 
করা হয়। জমি এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে চালান দেওয়া যায় ন1 বটে, 

রর তাহা হইলেও একই জমিতে গম উৎপাদন ন1 করিয়া 

উপাদানগুলি এক দেশের মধ্যে অন্য ফসল উত্পাদন করা যায়। অর্থাৎ জমিরও সীমাবদ্ধ 

পা ছইদেশের মধ্যে শিল্পগত গতিশীলতা আছে। দেশের মধ্যে একই 

ধরণের শ্রমিকের বিভিন্ন অঞ্চলে বা শিল্পে বিভিন্ন মজুরির 

হার লক্ষ্য করাযায়। সুদের হারের অনুরূপ পার্থক্য আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় 

দেশের মধ্যে উপাদানগুলির গতিশীলতা নিখুঁত নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে 

গতিশীলতার অভাব অনেক বেশী প্রকট । মাক্ষিন মুলুকে মজুরী অনেক বেশী। তাই 
বলিয়া আমর] দল বীধিয়া চাকুরির অন্বেষণে সেখানে যাই না। আচার ব্যবহার 

রীতিনীতি ভাষা সবই সেখানে অন্যরকম। তা ছাড়া আজকাল সকল দেশেই 

বিদেশীদের আগমন (10021619610) ) কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইচ্ছা থাকিলেও 

যাইবার উপায় নাই । বিদেশে ব্যবসার অবস্থা, সরকারের নীতি, আইনকান্ঠন ভাল 

জানা থাকে না। কখন নৃতন কর ধার্য হইবে, কখন লভ্যাংশ প্রেরণের ব্যাপারে 

বাধানিষেধ আরোপিত হইবে, কখন বাজেয়াপ্ত কর। হইবে-_-এই ধরণের অনিশ্চয়ত! 

থাকায় বিদেশে লগ্লী করিতে বিনিয়োগকারী ইতস্ততঃ করে। জমির ব্যাপারে 

স্থানাস্তরের প্রশ্নই উঠে না। গতিবিহীনতার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানগুলির 

'আয়ের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। 

এক দেশের সমস্ত অঞ্চলে একই মুদ্রা চালু থাকে । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রা 
প্রচলিত । বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের পাশাপাশি মুদ্রী-বিনিময়ের সমস্যাও 

দেখা যায়। কলিকাতা হইতে ঢাকায় মাল পাঠাইয়] পাকিস্তানী টাকা পাওয়া! 

যাইবে । লেনদেনের ব্যাপার নিষ্পত্তি করিতে হইলে পাকিস্তানী টাকাকে ভারতীয় 
টাকায় পরিবর্তিত করিতে ইইবে। কলিকাতা হইতে 

বিভিন্ন দেশে ন্বতন্ত্র মুদ্রাধান পাটনায় মাল পাঠাইলে এ বিভ্রাট দেখা দিবে না। অবশ্ঠ 

মা গর ভারতীয় ও পাকিস্তানী টাকার বিনিময়ের হার যদি 
নিয়ন্ত্রণ করায় এ সম্বন্ধে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট থাকিত এবং এ নির্দিষ্ট হারে পাকিস্তানী 

সিদিি রি ন টাকার পরিবর্তে ভারতীয় টাকা পাইবার কোন অস্থবিধা 

না থাকিত তাহা হইলে ভারতেও পাকিস্তানী টাকা গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি 

হইত না। বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র মুদ্রামান ও বৈদেশিক বিনিময় হার সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি 
প্রচলিত । ইহাই হইল আসল সমস্তা | মূলধনের গতিবিহীনতার জন্যও এই সমস্থা 
আংশিকভাবে দায়ী । 



আস্তর্জীতিক বাণিজ্য ২৩৯ 

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ অপেক্ষাকৃত বিরল । আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকার আমদানী ও রঞ্তানী শুল্ক পরার্ষ করিয়1, কোট] (0006 ) 

নিধারণ করিয়া! ও অন্য প্রকারে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করে । 

হিরা বাণিজ্যে কটক ও কলিকাতার মধ্যে বাণিজ্যে কটকের ঘাটতি 

সরকারী হস্তক্ষেপে অধিক (9611010) হইলে, সরকার কলিকাত' হইতে কটকে মাল 

ধরার হারিনিনিতিরি প্রেরণ নিষেধ ব। নিরস্ত্র করিয়। আইন জারী করিবে ন?। 

অবশ্ঠ ইহার ফলে কটকের টাক কলিকাতার লোকের সিন্দুকে জমিতে থাকিবে । 
দেশের মোট টাকাকডির কোনও পরিবর্তন হইবে না । কটকে টাকার পরিমাণ যতটা 
কমিবে কলিকাতায় টাকার পরিমাণ ঠিক ততটা বাড়িবে । কটকী জনসাধারণের 
আয় ও ব্যয় কমিবে। কলিকাতা হইতে প্রেরিত মালও কম পরিমাণে বিক্রয় হইবে । 
কটকে প্রস্তত মালের দাম কমিবে । কটক হইতে কলিকাতায় আরও অধিক মাল 

চালান যাইবে । ইহার পরও যদ্দি ঘাটতি থাকিয়। যায়, তবে কটকের লোক বৌচকা৷ 
কাধে লইয়া কলিকাতায় হাজির হইবে । কটক ও কলিকাতা স্বতন্ত্র দেশ হইলে, 
এইভাবে চলিয়' আস] সম্ভব হইত নাঁ। বৈদেশিক মুদ্রা ব সোনার তহবিল অধিক 

কমিবার আগেই কটকী সরকার কলিকতা হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিত । 

একশত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত অর্থশান্্রবিদ্ (7450) বলিয়] গিয়াছেন-_ 

“আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে; আর 

ভিত টা থাকিলে আস্তজীতিক বাণিজ্য হয় আমাদের ও তাহাদের মধ্যে ।” 

আন্তক্রাতিক বাণিজ্যে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য যতদিন প্রবল থাকিবে, 

স্তর আলোচনা দরকার জাতির প্রতি আনুগত্য ততদিন লুপ্ত হইবে না। 
হইবে । 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনা করিবার 
প্রয়োজন ততদিন ব্বীকার না করিয়। উপায় নাই । 

আন্তর্জাভিক বাণিজ্যের ভিন্তি বা আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের তত্ব 
(739,515 0 117661009.010709] 17700 011,85৮ 06 000008720৮৩ £৯0৬9709,5 

0 09969 )2 আন্তর্জাতিক বাণিজোর স্রবিধ! বুঝিতে হইলে, ইহার প্রকৃতি ( অর্থাৎ 

একটি দেশ কোন্ পণ্য রপ্তানী করিবে এবং কোন্ পণ্য 
২টি দেশ, ২টি দ্রব্য ও নিদিষ্ট 
উপাদানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা আমদানী করিবে) নির্ণয় করিতে হইবে । আলোচন। 

যাহাতে জর্টিল ন। হইয়া পড়ে. সেজন্য আমরা ক ও খ দুইটি 

দেশের কথা আলোচন] করিব। চুইটি মাত্র দ্রব্য পাট ও গম আছে, কু ১৪-খ এই 

উভয়বিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে এবং প্রত্যেক দেশে ১০ একক উত্পাদনের উপাদান 

'আছে ধরিয়। লইব। ১ একক উত্পাদন বলিতে নিদিষ্ট পরিমাণ শ্রম, জমি ও মূলধন 

বুঝাইবে । সংক্ষেপে ইহাকে ১ দিন বলা হইবে । 



২৪০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

অনাপেক্ষিক স্থবিধার (495০136 4১95815685০ ) উদ্দাহুরণ £ 

পাট গম 

ক ১০ দিনে উৎপন্ন করিতে পারে ২০ মণব! ১০ মণ 

খ ক$ হট ১০ ৯ রি ৮৮০ বা ৮ রী 2 

এখানে “ক” দেশের স্থবিধা হইল পাটশিল্ে, গম উৎপাদনে কিন্তু খ দেশের স্বিধা | 

এই অবস্থায় যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ, সেই দ্রব্য বিশেষীকরণ কৰিলে, উভয় 

পক্ষেই লাভ হইবে তাহা ন] বুঝাইলেও চলে । খ দেশ যদি আদৌ পাট তৈয়ার না 

করিতে পারে, তাহ! হইলে খ দেশে পাট উত্পাদনের ব্যয় অসীম ধরিতে হইবে বা 

১০ দিনে “** পাঁট উৎপন্ন করিতে পারে ধরিলেই চলিবে । ক দেশের দক্ষতা এক 

ব্যাপারে, খ দেশের দক্ষতা অন্য ব্যাপারে, স্তরাং বিশেষীকরণ ও বাণিজ্য স্থবিধাজনক 

হইবে । কদেশ পাট রপ্তানী করিয়! বিনিময়ে গম আমদানী করিবে । 

আপেক্ষিক সুবিধার উদ্ধাহরুণ £ 

পাট গম 

ক ১০ দিনে উৎপন্ন করিতে পারে ৪০ মণ ও০ মণ 

খ্ গট ৮৮৫ ঙগ রী 9 ৩০ 5 

এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ক দেশের দক্ষতা উভয় ব্যাপারেই খ দেশ অপেক্ষা বেশী । 

এখানে মনে হইতে পারে ক দেশ উভয়বিধ দ্রব্য নিজেই উৎপন্ন করিবে । বাণিজ্যের 

কোন প্রয়োজন হইবে না। ক দেশের স্থবিধা উভয় ক্ষেত্রেই খ দেশের তুলনায় 
বেশী । কিন্ত লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে পাট উৎপাদনে স্থবিধ1 যতটা বেশী (২ গুণ ), 

গম উৎপাদনে স্ুবিধ। থাকিলেও ততটা বেশী নয় (১ গুণ)। পাট এবং গম উভয় 

দ্রব্যের মধ্যে পাট উৎপাদনে ক দেশের সুবিধা অপেক্ষাকৃত 
আপেক্ষিক স্বিধ ও শী ই রা টে অস্্রবিধ! 
অনার কাহারে বলে বেশী । সেইরকম দেশের উভয় ক্ষেত্রে অস্থুবিধ 

থাকিলেও, গম উৎপাদনে অস্থবিধা অপেক্ষাকৃত কম। 

আপেক্ষিক স্থবিধ। যে শিল্পে সবচেয়ে বেশী অথবা আপেক্ষিক অস্থবিধা যে শিল্লে সবচেয়ে 

কম, সেই শিল্পে বিশেবীকরণ হইলে, মোট উৎপাদন বেশী হইবে 1* 

*কওখথ যদি পা অন্তর্গত দুটি অঞ্চল হুইত, তাহা হইলে আপেক্ষিক হৃবিধার প্রন্ন 
উঠিত না। ক অঞ্চলে উপাদানশুলর দক্ষতা ধেশী_তাহাদের আয়ও ক অঞ্চলে বেণী হইবে । 
উপাদানগুলি থ অঞ্চল হইতে সরিয়। ক অঞ্চলে আসিবে । উপাদানগুজির আয় সমান হইবে । কওখ 

বিভিন্ন দেশ হইলে, উপাদানগুলি এইভাবে স্বানাস্তরিত হইতে পারে না । উপাদানগুলির আয়ের 

বৈষম্যও দূর হইতে পারে না। খ দেশ কোন জিনিষ উৎপন্ন করিবে না--ইহা সম্ভব নয়। তাহা! হইলে 
না খাইয়া] মরিতে হইবে । উপাদানগুলি শ্বানাস্তরিত করিতে পারিলে সবচেয়ে ভাল হুইত। মনের 
তাল ছ্লাবে উশাদানজাত পণ্য স্থানান্তরিত হয়। উপাদানের গতিবিহীনতার জন্ক আপেক্ষিক হুবিধ! 

তত্বের দোহাই দিতে হয় 



আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৪১ 

ধরা যাক পাটের উভয়দেশের সম্মিলিত চাহিদা! ৪০ মণ। কেশ একাই ৪০ মণ 
পাট উৎপাদন করিতে পারে । এক্ষেত্রে খ দেশকে পাট 

১ সনি উৎপাদন কারতে হইবে না। খ দেশ কেবলমাত্র গম 
চাহিদা যা হোক একটা উত্পাদন করিবে । মোট উৎপাদন হইবে ৪* মণ পাট ও 
হর ৩০ মণ গম। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশেষীকরণ হইয়াছে । ক 
দেশ ৩৯ মণ পাট উত্পাদন করিলে, খ দেশ ১ মণ পাট উৎপাদন করিবে । ক দেশে 
৩৮ মণ, ৩৭ মণ-**এইরকম নানাভাবে ৪০ মণ প1ট উৎপাদন কর যায় । বিশেধী- 
করণের মাত্রা ক্রমশঃই কমিতেছে । প্রত্যেক দেশ নিজ প্রয়োজন অন্ধায়ী উভয়বিধ 
দ্রব্য উৎপাদন করিলে, কিছুই বিশেষীকরণ হইল না। খ দেশ যদি ক দেশের জন্য 
পাট উৎপাদন করে, তবে বিপরীত € 96.৮51:5৪ ) বিশেষীকরণ হইয়াছে বলা যায়। 
সম্পূর্ণ বিশেষীকরণ হইলে মোট উৎপাদন সর্বাধিক হয় । ধরণ যাক ক দেশ ২০ মণ 
পাট উত্পাদন করে-_ সেক্ষেত্রে বাকী ২০ মণ পাট খ. দেশ উৎপাদন করিবে । 
মোট উৎপাদন হইবে 

ক দেশ ২০ মণ পাট € ৫ দিনে )+২০ মণ গম (বাকী ৫ দিনে ) 
খ দেশ ২০ » (১৭ দিনে )+ * গম 

মোট উৎপাদন হইবে ৪* মণ পাট ও ২৭ মণ গম। মোট উৎপাদন কমিয়া 
গেল--৩০ মণ গমের স্থলে ২০ মণ গম পাওয়! গেল। বিশেষীকরণ যত কম হইবে, 
€( অর্থাৎ ক দেশ যত কম পাট উৎপাদন করিবে ), মোট উৎপাদন ততই কম হইবে 1* 
আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে যে মোট উত্পাদন বৃদ্ধি পায় এ সম্বন্ধে সন্দেহের 
বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। 

উভয় দেশের মিলিত উৎপাদন বাড়িল। ক দেশ বাঁখ দেশের তাহার ফলে 
কোন সুবিধা হইল কিনা তাহ! দেখা! দরকার । জাতির পৃথক সত্তা যতদিন থাকিবে, 
ততদিন জাতীয় স্বার্থের কষ্টিপাথরে স্থবিধা পরীক্ষা করিতে হইবে । যদি 
আন্তর্জাতিক বিনিময় না থাকে, তবে ক দেশে ২০ মণ পাটের বিনিময়ে ২০ মণ গম 

পাওয়া যাইবে কেন না উভয়ের উত্পাদন ব্যয় সমান (৫ দিন)। সেইরকম বিচ্ছিন্ 

অবস্থায় খ দেশে বিনিময়ের হার হইবে ২* মণ পাট - ৩০ মণ 

গম। বাণিজ্য করিয়! যদি ইহার চেয়ে স্থবিধাজনক 
বিনিময়ের ভার ন1 পাওয়া যায়, তাহা হইলে €কান দেশই বাণিজ্য করিবে ন1। 

বিনিময়ের কারের উভয় সীমা 

* উভয় দেশের মিলিত চাছিদ1 যদি ৩ মণ পম ইয় ব1 ৩০ মণ পাট, তাহা হইলে বিশেষীকরণের 

মাত্রা বাঁড়িলে মোট উৎপাদন বুদ্ধি পায় কি না দেখা যাইতে পারে। নানাভাবে পরথ করিয়। এই 
নীতিটির সত্যতা যাচাই করিয়া! লইতে হইবে । 



২৪২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

স্থতরাং বাণিজ্য হইলে, বুঝিতে হইবে প্রত্যেক দেশেরই কিছু সুবিধা হইতেছে । ২০ 

মণ পাটের বিনিময়ে অন্ততঃ ২১ মণ গম ( ভগ্নাংশ ছাড়িয়। দিলে ) পাওয়া না গেলে 

ক দেশ বাণিজ্য করিবে না। সেইরকম খ দেশ ২০ মণ পাটের জন্য অধিক পক্ষে 

২৯ মণ গম €( আবার ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দিলে) দিতে পারে । ২৯ মণের অধিক গম, 

দিতে হইলে খ দেশের বাণিজ্য করিয়া! লাভ হইবে না। ২* মণ পাট কম পক্ষে ২১ 

মণ গম, উর্ধ্বপক্ষে ২৯ মণ গমের সহিত বিনিময় হইবে | বাণিজ্য হইলে বুঝিতে হইবে 

প্রত্যেক দেশ কিছু লাভবান হইতেছে । 

আমর1 যে বিশেষ দৃষ্টান্ত লইয়াছিলাম তাহাতে দেখা গিয়াছিল বিশেষী করণের 

ফলে ১০ মণ গম অধিক উৎপন্ন হয়। শ্রমবিভাগের এই লাভ কি ভাবে ছুই দেশের 

মধেয ভাগ হইবে তাহা নির্ভর করে বিনিময়ের হারের 
লাভের বখরা বিনিময়ের 
কারের উপর নির্ভর করে উপর । ২" মণ পাটের বদলে ২০ মণের কাছাকাছি 

গম পাওয়া! গেলে খ-দেশের স্থবিধ! হইবে বেশী। ২০ মণ 

পাটের বদলে ৩০ মণের কাছাকাছি গম পাওয়! গেলে ক-দেশের সুবিধা হইবে বেশী । 

খ-দেশের উত্পন্ন দ্রব্যের জন্য ক দেশের গরজ যত বেশী হইবে, বিনিময়ের হার 

ক-দেশের পক্ষে তত অস্থবিধাজনক হইবে । 

ক দেশে গমের চাহিদ1 ২* মণ ধরা যাক। বাণিজ্য না থাকিলে এই ২৭ মণ গম 

ক দেশ উত্পাদন করিবে ৫ দিনে । বংকী ৫ দিনে ২০ মণপাট উৎপন্ন হইবে । 

ক দেশের মোট উত্পাদন হইবে ২০ মণ পাট+২* মণ 
বিনিময়ের ফলে উভয় 
পক্ষের লাভের খতিয়ান গম। মোট পাটের চাহিদা! ধর] হইয়াছিল ৪০ মণ। 

স্বতরাঁং খ দেশের পাটের চাহিদ1 হইল ২০ মণ। ২০ মণ 

পাট উৎপন্ন করিতে ১৭ দিন লাগিয়া যাইবে । গম উৎপাদন হইবে না। খ দেশের 

মোট উৎপাদন হইবে ২০ মণ পাট। বিশেষীকরণ হইলে ক দেশ উৎপাদন করিবে 

৪০ মণ পাট ও খ দেশ উৎপাদন করিবে ৩০ মণ গম। বিনিময়ের প্রয়োজন দেখ! 

দিবে । বিনিময়ের হার ধরা যাক ২* মণ পাট ৮২৫ মণ গম। কর্দেশ ২০ মণ পাট 

নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাখিয়া বাকী ২০ মণ পাট খ দেশের সঙ্গে বিনিময় 

করিয়া পাইবে ২৫ মণ গম। বাণিজ্যের ফলে ক দেশের অতিরিক্ত ৫ মণ গম লাভ 

হইল | খ দেশও ৩ মণ গম হইতে ৫ মণ গম রাখিয়া, বাকী ২৫ মণের বিনিময়ে 

ক দেশ হইতে ২০ মণ পাট পাইল । খ দেশেরও অতিরিক্ত ৫ মণ গম লাভ হইল । 

বিনিময়ের হার অন্যরূপ ধরিলে লাভের বখরাও অন্যরূপ হইত। কিন্তু কিছু লাভ 
প্রত্যেক দেশেরই হইবে । নতুবা! স্বেচ্ছায় কেহ বিনিময় করিবে ণা। 



আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ২৪৩, 

আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের ভিত্তিতে বিশেষীকরণ ও আস্তর্জীতিক বাণিজ্য 

হইলে শুধু মোট উৎপাদন বাড়িবে না__সংশ্লিষ্ট দেশগুলিরও কমবেশী আয় বাডিবে. 
আপেক্ষিক স্বিধা যে শিল্পে অধিক কিংবা কোন শিল্পেই সুবিধা না থাকিলে; 

আপেক্ষিক অস্থবিধ1 যে শিল্পে সবচেয়ে কম সেই শিল্পে বিশেষীকরণ করিতে হইবে। 

তাহাই হইবে রপ্তানী পণ্য । যে শিল্পে আপেক্ষিক স্থবিধা কম বা আপেক্ষিক অস্ুবিধ। 
বেশী সেই শিল্পজাত দ্রব্য হইবে আমদানী পণ্য |* 

আস্তজত্তিক বাণিজ্যের স্ববিধা (2১058159555 ০0£ 11761179008] 

71806 )$ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকিলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হইত, 

নাঁ। আস্তর্জীতিক বাণিজ্যের ফলে শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করে । তাহার ফলে; 

উৎপাদন বৃদ্ধি পায়__-অভাব পুরণের সপ্তাবন1 অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। আস্তজাতিক 

বাণিজ্যের এই মুল স্থবিধাটি বহুভাবে বুঝান যায় । 

কোন দেশেই যাবতীয় দ্রব্য উত্পাদনের সমান স্থবিধা! নাই। শীতের দেশে 

রি স্ইজারল্যাণ্ডে হয়ত আঙ্কুর উৎপন্ন করা ষায়। কিন্তু সে 
পরোক্ষ উৎপাদনে ভোগের জন্য উপাদান খরচ হইবে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে, সেই 

বাল উপাদান ঘড়ি প্রস্তুতের কাজে খরচ করিলে, ঘভি যে, 
সংখ্যায় উৎপন্ন হইবে, তাহা ইটালীতে অথবা গ্রীসে রপ্তানী করিয়। অনেক বেশী 

পরিমাণ আন্ুর পাওয়া! যাইবে । দেশের লোকের ভোগের ক্ষমতা বাডিবে। কোন 

কোন জিনিষ আবার কোন ক্রমেই উৎপন্ন করা যায় না। জার্ধানীতে পেট্রল পাও 

যায় না। বৈদেশিক বাণিজ্য না থাকিলে জাঙ্ানীর পক্ষে পেট্রল পাওয়া সম্ভব 

হইত না। ( পেট্রল উৎপাদনের ব্যয় এখানে অসীম ধরা যায়, এবং তাহা! হইলে 
পূর্ববর্তী উদ্বাহরণের সঙ্গে কোন পার্থক্য থাকিবে না।) 

আমর। আপেক্ষিক হবিধার কথ। আলোচন! করিয়াছি । আপোক্ষক সুবিধা আপেক্ষিক ব্যয়ের 

বিপরীত ( $০55:8)। আমাদের দৃষ্টান্তটি ব্যয়ের ভিতিতে সাজাইলে এইপ্রপ হইবে-_- 

উৎপাদন ব্যক্স 

পাট গম 

ক ভট দিন শি দিন 

খ হট দিন তত দিন 
ক-দেশের দিক হইতে বিবেচন1 করিলে পাটের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত হুইল হ5/হট ২৮ 

গমের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত হইল /ত-১। আপেক্ষিক ব্যয় পাট উৎপাদনে কম ইনই। 

হ্ৃতরাং ক-দেশ পাট রপ্তানী করিবে। সেইরকম খ-দেশ গম রপ্তানী করিবে, কেননা $৩২ ॥ 
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আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ন৷ থাকিল্ল প্রত্যেক দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইত। 
) রঞ্চানী করিবার সুযোগ মিলিত না। এই সব শিল্পের 

বৃহুদাক়তন উৎপাদনের হ্বিধা বিক্রয় বাজার সঙ্কুচিত হইত । সকল দেশেই এই ব্যাপার 

হইতে বঞ্চিত হুইতে হইবে ঘটিত। বুহদায়তন উৎপাদনের স্থবিধ। পাওয়া যাইত ন1। 
আমদানী না থাকায় এই সমস্ত জিনিষ দেশে উৎপন্ন করিতে হইত । উৎপাদন ব্যয় 

বেশী পড়িত বলিয়াই এই সমস্ত জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী হইত । এইগুলি 

উৎপাদন করিতে গেলে.উপাদ্দানগুলির অসদ্ববহার হইবে । সমস্ত দেশেই উত্পাদন 

কমিবে। 

একচেটিয়! কারবারীর দ্রাম বাড়াইবার কিছুটা ক্ষমতা আছে । দাম বাড়াইলে 

০ যদি লাভ বেশী হয়, নিঃসন্দেহে সে দাম বাড়াইবে । 

একচেটিয়া কারবারী আন্তর্জতিক বাণিজ্য থাকিলে একচেটিয়! কারবারী দাম 

0০০ বাড়াইবার ক্ষমত1 নিরন্কুশ প্রয়োগ করিতে ছিধা! করিবে । 

€বদেশিক প্রতিযোগিতা ক্রেতা জনসাধারণের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্থফল আধিক জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। আস্তজাতিক 

মি বাণিজ্যের ফলে সংঙ্লিষ্ট দেশগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে । 

অন্যান্ত সাংস্কৃতিক যোগা- একে অপরের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইবার স্থযোগ 

যোগ ও যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি পায়। বাণিজ্যের ফলে পরস্পর নির্ভরশীলতা বাডে। 

বাজার নষ্ট হইবার আশঙ্কায় কোন দেশ সহজে সংঘষে লিপ্ত হইতে চায় না। যুদ্ধবি গ্রহ 

বাদ দিয়! শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার আগ্রহ বাড়ে। 
আন্তজাতিক বাণিজ্যের অন্ভুবিধা (1015890551008855 0£ 11305101798 01018] 

ন99৩ )3 আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের অস্থবিধ হিসাবে কোন্ কোন্ বিষয়ের উল্লেখ 

করা হয়। এই অস্থবিধাগুলির অধিকাংশের জন্য আন্তর্জীতিক বাণিজ্য দায়ী নয়। 

ব্রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব1 অর্থব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ক্রটি এর অনেকগুলির জন্য দায়ী । 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেশের পরনির্ভরশীলতা বাড়ে । ব্রিটেনকে খাগ্যের 

মি জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের ফলে 

অতযাবন্তক দ্রবোর ব্যাপারে যোগাযোগ ব্যবস্থা! বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইতে পারে অথবা যে 

77 বিপদের 'দেশ হইতে খাদ্য আমদানী হয় সেই দেশের সহিত 

সম্পর্কচ্ছেদ হইতে পারে। খাছ্যের অভাবে ব্রিটেনকে 

তখন চরম অন্থবিধা ভোগ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যায় আস্তর্জাতিক 

বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেলে যুদ্ধের আশঙ্কা অনেক গুণ বাড়িয়া যাইবে । খাছ্য উৎপাদনে 

আপেক্ষিক সুবিধা কম বলিয়াই ব্রিটেন থাছ্য উৎপাদন করে না। খাছ্য উৎপাদন 
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করিতে গেলে বর্তমানে আধিব লোকসান সুনিশ্চিত। হইবেই এইবপ নিশ্চয়তা 

নাই। ভবিষ্যতের অঞ্চব লোকসান এড়াইবার জন্য বর্তমানে ফ্ব লোকসান স্বীকার 

কর] বুদ্ধির পরিচায়ক নয় । 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেশে স্থযম শিল্লোন্নতি ব্যাহত হইতে পারে। 

রা সুষম শিল্লোন্নতি বলিতে যদি সর্ববিধ কৃষিপণ্য ও শিল্প- 

হষম শিল্পোপ্রতত ব্যাহত দ্রব্যের উত্পাদন করিতে হইবে বুঝায়, তাহা হইলে এই 

ইসা? যুক্তি পরিপূর্ণ স্বয়ং-সম্পূর্ণতার (9.00870155 ) সুখোস লইয় 

ধাড়ার। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের স্থবিধ। বিসর্জন দিতে হইবে । যুদ্ধের 

আশঙ্কায় যদি স্থষম শিল্লোন্নতির ওকালতি করা হয়, তাহা হইলে আমরা আবার 

পূর্বেকার যুক্তিতে ফিরিয়া আসিলাম | 

বিদেশ হইতে আমদানী হইবার ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইতে 

পারে। কোন দেশ যদি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে শিলপোন্নরতির পথে অগ্রলর হয়, সেই 

দেশের পক্ষে শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিরা থাকা কঠিন হইতে পারে । 

আমদানী বন্ধ করিলে সেই ফুরসতে শিশু শিল্প ধীরে ধীরে 

শিল্পের বাড শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে । এই শিল্প যদি আবহমান 

বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত কাল শিশুই থাকিয়া যায়-_কোন কালেই যদি সেব্যয় 

555558 সংক্ষেপ করিয়া প্রতিযোগিতায় না দাড়াইতে পারে, তবে 

তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিবার কারণ নাই। অপর পক্ষে এই শিল্প যদি ভবিষ্যতে 

নিজের পল্জরয়ে দাডাইতে পারে, তবে বলিতে হইবে দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের খাতিরে 
আমদানী বন্ধ করিয়। সঙ্গত কার্ই কর হইয়াছে । স্থ্যম শিল্পোন্নতি মানে যদি 

এই হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ইহার খাতিরে সময়ে সময়ে আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্য স্বল্লনকালের জন্য সন্কুচিত করার প্রয়োজন হইতে পারে । 

আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় রপ্তানীকারক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 

পারে। বর্তমান মুনাফা বাড়াইতে যাইয়! ভবিষ্যৎ স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে। 
(৪) মুনাফার আশায় কয়লা, লৌহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ 

561 রা অবাধে রপ্তানী করিবার ফলে, এগুলি নিঃশেধিত প্রায় 
হইয়া যাইতে পারে । দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দুর্বল 

হইয়া যাইবে । ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজনের সময় অস্থ্বিধায় পড়িতে হইবে । এই 
"আশঙ্কা অমূলক নয়। এই অবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আপাতদৃষ্টিতে দায়ী 

মনে হইলেও, মূলতঃ ইহার জন্ত দায়ী মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত উত্পাদন ব্যবস্থা । 

২০৩৪ 
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ভারত কয়ল! রপ্তানী করে না বলিলেই হয়। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই ভারতের 

কয়ল! ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক মুনাফার জন্য যেরকম সে রকম ভাবে কয়লা কাটিয়। 

এই অমূল্য সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণে অবহেল। করিয়াছি। বনজ সম্পদের ক্ষেত্রেও 
একই অবস্থা । এখনকার লাভের জন্য আমর সমানে গাছ কাটিয়া চলিয়াছি। 

অরণ্য সম্পদ সংরক্ষিত ন। হওয়ায় বৃষ্টিপাত পর্যস্ত কমিয়া গিয়াছে । আমাদের 

এখনও চটচৈতন্যোদয় হয় নাই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে এজন্য গালি দিয়া 

লাভ নাই। 

অনেক সময় বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্তায় মাল বিক্রয় করিয়া অন্য দেশের শিল্প 

ধ্বংস করিতে চায়। অন্য দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া গেলে 
(৫) জা িকদী তি দাম আবার বাড়াইয়| দেওয়া হয় (0090106 )। 

যোগিতার ফলে হ চিরস্থায়ী ভাবে যদি দাম কমান হয়, তবে আমদানী- 
হি ৃ 

ঠা সিডি কারক দেশের কোন আপত্তির কারণ নাই। দাম 
বাডাইবার আশায় যদি বর্তমানে দাম কমান হয়, তবে 

অবশ্ঠই আপত্তির কারণ আছে । 

শিল্পোরতত দেশগুলি কাচাম|ল ক্রয় করিবার ঘাটিগুলি দখল করিতে চায়। উৎপন্ন 

টি দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্যও ইহারা বাজার অন্বেষণ করে। 
যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি এই লইয়! ইহাদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি হয়। অনেক 
পাইতে পারে। সময়ে যুদ্ধের সাহায্যে বিরোধ মীমাংসা করিতে হয়। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেনাপাওনার স্থ্টি হয়। পাওনাদার দেশ তার স্বার্থ 

রক্ষার জন্য অনেক সময় দেনাদার দেশ গায়ের জোরে দখল করিতে কুন্তিত হয় না 
(712£ £0119557806 )। 

ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানী ও আমদানী পণ্য (01016£ 41:05165 ০৫ 
[10195 78001652100. [10190165 ) ৩ 

১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের মোট রপ্তানী মূল্য ছিল ৫৭* কোটি টাকা আর 
মোট আমদানী মূল্য ছিল ৮৫৬ কোটি টাকার মত। প্রধান পণ্যগুলির হিসাব 
পরপৃষ্ঠায় দেওয়) হইল-__ 
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রগ্কানী কোটি টাকা আমদানী কোটি টাক 

১। চা ১২৯ ১। খাছ্যিশস্য ১৫৯ 

২। পাটজাত দ্রব্য ১০০ ২। যন্ত্রপাতি ১৩০ 

৩। তুলাজাত দ্রব্য ৪৬ ৩। কাচা পাট ১২৯ 

৪। খনিজ দ্রব্য-ম্যাঙ্গানিজ, ৪। লৌহ ও ইস্পাত 

লৌহ ও অভ্র আকর ৩৪ নিথ্রিত ভ্্রব্য ৯২ 

৫1 কাচা তুল। ২৩ ৫ | খনিজ ঠৈতল ণ১ 

৬। চামডা ১৯ ৬। বৈদ্যতিক যন্ত্রপাতি ৪৭ 

৭ | ক্যান্থ (028১175৬/ 70650176]5) ১৬ ৭। লৌহ বাদে অন্যান্ত ধাতু ৩২ 

৮1 তামাক ১৫ ৮| রালায়নিক দ্রব্য ৩১ 

»৯। পশম ১০ ৯। রেলওয়ের সরঞ্জাম ৩০ 

১০। নারিকেল রশি ৮ | ১০। কাচা তুল! ২৮ 

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (05505565 ০£ [7501979 চ.076187 
[1896 )2 দেশবিভাগ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, ট্টালিং তহবিল স্থট্ি প্রভৃতি নান 

কারণে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রক্কাতির প্রভূত 

মোট দাম রা পরিবর্তন হইয়াছে । আমাদের বহির্বাণিজ্যের মোট দাম 
আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানী ও 

রপ্তানী উভরই বাড়িয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট দাম 

ছিল ৩২১ কোটি টাকা । ১৯৫৮-৫৭ সালে এই অঙ্ক ১,৬২২ কোটি টাকায় দাড়ায় । 

অবশ্ঠ ইতিমধ্যে মৃল্যন্তর অনেকগুণ বাডিয়। গিয়াছে । দামযে পরিমাণে বাভিয়াছে, 

বাহির্াণিজ্যের বস্তগত পরিমাণ তাহার অপেক্ষ! অনেক কম বাড়িয়াছে। 

স্বাধীনতার আগে আমাদের বাণিজ্য উদ্বত্ত প্রায়ই অস্থকৃল হইত। স্বাধীনতার 

পর হইতে বাণিজ্য উদ্ত্ত নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে। প্রতিকূল বাণিজ্য 
(২) উদ্ত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিকল্পনার প্রয়োজনে 

প্রতিকুল বাণিজ্যের উদ্ধত অনেক যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইতেছে। ইহার 
উপর প্রায় বসরই খাগ্যশন্ত আমদানী করিতে হয় । দেশবিভাগের জের হিসারে 

কাচা পাট ও তুলাও আমদানী করিতে হয়। মৃল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের 

রপ্তানী পণ্যের বৈদেশিক চাহিদা কমিয়াছে। এই সমস্ত কারণে বাণিজ্য উদ্ধত 
প্রতিকূল হইতেছে । 
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আগে আমর প্রধানতঃ কাচামাল রপ্তানী ও কারখানাজাত দ্রব্য আমদানী 

করিতাম। ১৯২০-২১ সালে আমাদের মোট আমদানীর (দামের দিক পিয়া) 

৮৪% ছিল কারখানাজাত দ্রব্য । মোট রপ্ঝানীর প্রায় 
শিল্পজাত রপ্তানী ৭০% ছিল খাঘ্যদ্রব্য ও কাচামাল। বর্তমানে এই অবস্থার 

বৃদ্ধি ও ভোগ্য দ্রব্যের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন থটিয়াছে | শিল্পজাত রপ্তানীর পরিমাণ 

ইনি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভোগ্য দ্রব্যের আমদানী আম্ক- 

পাতিকভাবে কমিয়াছে কাচাপাট ও কাচাতুল! আমরা এখন আমদানী করি। 

থাছাশহ্ত ও আমরা এখন রগ্টানী করি না_-বরং আমদানী করি । শেষোক্ত ব্যাপার 

ছুইটিতে অবশ্য খুপী হইবার কিছু নাঁই। দেশবিভাগের ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে। 

ইহ] আঘধিক উন্নতির কিংবা শিল্লোন্নতির পরিচয় নয়। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে অবস্ত 

শিল্পেন্নতির পরিচন্ন কিছুটা মিলে । ১৯৪৯-৫০ সালে তৈলবীজ ও তৈলের রপ্তানী 

ছিল বথাক্রমে ১৫ ও ৯ কোটি টাকা । ১৯৫৮-৫৯ সালে এই অন্ক দুইটি ছিল যথাক্রমে 

৩৪ ও ৮২৪ কোট টাকা । বনস্পতি তৈল শিল্পের প্রসারের ফলেই এই পরিবর্তন 
হইযাছে। 

যুদ্ধপূর্বকালে আমাদের রপ্তানীর বেশীর ভাগ যাইত যুক্তরাজ্যে-_আমদানীর বেশীর 
ভাগ আসিত মুক্তরাজ্য হইতে । যুক্তরাজ্যের এই প্রাধান্য অনেকটা খর্ব হইয়াছে। 

আমাদের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী খতিয়ানে যুক্তরাজ্য 

এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও অন্যান্য দেশের 

সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়িয়া! চলিয়াছে। 
এগনও আমাদের মোট রগ্তানীর প্রায় ২৫% যুক্তরাজ্যে যায় এবং মোট আমদানীর 

প্রায় ২৫% যুক্তরাজ্য হইতে আসে। যুদ্ধের আগে আমাদের বহির্বাণিজ্যের মাত্র 

১০% ছিল ডলার দেশগুলির সঙ্গে। যুদ্ধের পরে এই অঙ্ক বাড়িয়া! ২৫% হইয়াছে । 
যুদ্ধের আগে ডলার দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য উদ্ৃত্ত ছিল অন্তকুল_-এখন এই 
উদ্ধত্ত প্রতিকূল হইয়াছে দ্াড়াইয়াছে। 

বৈদেশিক মুদ্রা_কি, ভাবে পাওয়া যায় ও কি ভাবে খরচ করা হুম়্_ 
€€601511) 7য০081766-170৬ 16157155615. ৪00 560 00) নানা স্তরে 

আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারি। আমর] বিদেশে নানাবিধ পণ্য-বস্ত 
ৃগ্-রপ্তানী ও দৃপ্ত-আমদানাব € 0061০15980$52 ) পাঠাইয়া তাহার দাম বাবদ বৈদেশিক 
যোট দামের পার্থক্যকে মুদ্রা পাইতে পারি। এই সব পণ্য-বস্তকে দৃশ্ট-রপ্তানী 
মান রহিত (৮15115 ০:১০: ) বলা হয়। চা, পাটজাত দ্রব্য, 
তৃঙাজাত দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি ভারতের দৃশ্ঠ-বগ্তানী | ইহাদের দাম বাবদ ভারত 

(৪) 
দেণান্ুষায়ী পবিবতন 
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বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সেইরকম নানাপ্রকার পণ্য-বস্ত আমর আমদানী 

করিতে পারি | ইহাদের দৃষ্ঠ-আমদানী € ৮1581 1009015 ) বলা হয়। ইহাদের 

দাম বাবদ আমাদের ৫বদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। খাগ্যশশ্য, যন্ত্রপাতি, কাচ। 

পাট» খনিজ তৈল প্রভৃতি ভারতের দৃশ্য আমদানী । ইহাদের দাম বাবদ ভারতকে 
বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাধারণতঃ ১ বৎসরের 

মধ্যে দৃশ্ট-রগ্তানীর মোট দাম এবং দৃশ্ট-আমদানীর মোট দামের পার্থক্যকে “বাণিজ্য 
উদ্ধৃত” (7819:০5 ০% [1996 ) বলা হয়। দৃশ্ঠ-রপ্তানীর মোট দ্রাম দৃশ্ঠ-আমদানীর 

মোট দাম অপেক্ষা অধিক হইলে এই উদ্ত্তকে বল] হয় “অনুকূল বাণিজ্য উদ্ধত" 
(8৪5০9018012 839190055০0? 77842 ), আর দৃশ্ট-আমদানীর মোট দাম দৃশ্য- 

রঞ্ঠানীর মোট দাম অপেক্ষা অধিক হইলে এই উদ্ধৃত্কে বল হয় “প্রতিকূল বাণিজ্য 

উদ্ধত” (001765৮০0121515 82191556 ০£771595 )। 

বাণিজ্য-উদ্ত্তের ধারণাটি আনক সময় কাজে লাগিলেও সব সময় ইনার উপব 

অধিক গুরুত্বর আরোপ করিলে ভুল হইবে । স্বাধীনতার পুবে বেশীর ভাগ সময় 
টার হনাজার ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অশ্তকুল ছিল । ইহার দরুণ কিন্তু 
গুরুত্ব দেওয়া তুল। দৃশ্ত আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ফাপিয়! উঠে নাই। 
পণ বাদে অন্যান্য খাতেও দৃশ্ঠ-রপ্তানী ও দৃশ্য-আমদানী বাদেও অন্যান্ত খাতে বৈদেশিক 

পি ৭ মুদ্রার আয় ও ব্যয় হইতে পারে। অনুকুল বাণিজ্য- 
উদ্বত্তের দরুণ আমাদের হাতে যে পরিমাণ বৈদেশিক 

মুদ্রা জমা হইত, ব্রিটিশ মূলধনের স্দ্দ ও লাভ, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসারদের 

পেন্সন, ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীর ভাভ' প্রভৃতি মিটাইতেই তাহ! খরচ তইয় যাইত । 

এই খরচ পুরোপুরি মিটাইবার জন্য আরও বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিতে হইত বা 

সোনা চালান দিতে হইত । ১৯৫৫ সালে নরওয়ের বাণিজ্য উদ্বত্ত ভীষণভাবে 
প্রাতিকূল ছিল। কিন্তু জাহাজ ভাড৷ বাবদ নরওয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন 

করিয়াছিল । হিসাবের মধ্যে জাহাজ ভাড়া ধরিলে, নরওয়ের আথিক অবস্থা আর 
অত খারাপ মনে হইত ন1। 

আস্তর্জীতিক দেনা-পাওনার ব্যাপারে দেশের অবস্থা কোন্ দিকে যাইতেছে 

সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে, অন্যান্ সুত্রে ৫বদেশিক মুদ্রা আয়ব্যয়ের কথাও আলোচন! 

বিন্রার রী করিতে হইবে । বিদেশীদের নিকট সেবামূলক কার্ধাদি 
বিনিময়ের চান বিক্রয় করিয়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এই 

হুইতে পারে সেবামূলক কার্য নানারকম হইতে পারে-_€১) বিদেশীর! 
আমাদের জাহাজে মাল পাঠাইলে, আমরণ সেজন্য বিদেশীদের নিকট হইতে ভাড়। 
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পাইব; (২) বিদেশীরা ষর্দি আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর মারফৎ 
কাজ করে তবে সেই বাবদ আমরা কমিশন ও প্রিমিয়াম পাইব ; (৩) বিদেশী 

ভ্রমণকারী ছাত্র, ব্যবসায়ী ও রোগী আমাদের দেশে খরচ করিলে সেই স্ত্রেও আমর! 

বৈদেশিক মুদ্রা পাইব__সেই রকম টৈদেশিক দূতাবাস আমাদের দেশে যে ব্যয় করিবে 

সেইজন্তও আমরা টবরদেশিক মুদ্রা পাইব$ (৪) আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র 

অন্তদ্দেশ ভাড়া লইলে, সেই খাতেও আমর টর্দেশিক মুদ্র/ পাইব | বিদেশী ব্যক্তি, 

ব্যবস! প্রতিষ্ঠান বা সরকার আমাদের নিকট হইতে অতীতে ধার করিয়া! থাকিলে 

এখন তাহার জন্য আমর] সদর পাইব। মুলধন ধীরে ধীরে সেবা দেয়। এই সেবার 

দরুণ আমরা সুদ পাইতেছি ধরা হয়। বিদেশে আমাদের সম্পত্তি থাকিতে পাবে । 

তাহার লভ্যাংশ বাবদ আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারি। সংগঠন যোগান 

দিবার বিনিময়ে এই মুনাফ1 পাইতেছি ধরা হয়। এই ধরণের সেবাকার্য বিদেশীদের 
নিকট হইতে ক্রয় করিলে আমাদের নিকট হইতে তাহাদের পাওনা হইবে। 

বিভিন্ন সেবামূলক কার্ষের দরুণ আমাদের পাওন! হইলে 
ইহাদ্দিগকে অপৃশ্ঠ রঞ্তানী (1051510]15 ৪০165 ) বল। 

হয়| ইহাদের বাবদ আমাদের দেন! হইলে উহাদিগকে অদৃশ্য আমদানী (105151)16 
£0190105 ) বল হয় । 

এখন পরধস্ত আমর] যে ধরণের দেনাপাওনার কথা আলোচন। করিলাম, সকল 

ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পক্ষই কিছু দেয় এবং বিনিময়ে কিছু পায়। অনেক সময় কিছু 

না দিয়াও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। অনেক 
অনেক সময় প্রতিদানে কিছু 
না দিয়াও বৈদেশিক মুদ্রা ভারতীয় ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব-আফ্রিকায় বাস করে। ভারতে 

পাওয়া যায়। আত্ত্রীয়স্বজনকে ইহার] মাঝে মাঝে সাহায্য করে। এই 

স্তরে আমর] বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারি। অন্ত 
দেশের সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান আমাদিগকে দান করিলে, আমর বৈদেশিক 

যুদ্রা পাইতে পারি। বিনিময়ে ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছু দিতে হয় না। এইভাবে 
আমাদের নিকট বিদেশীদের পাওন। হইতে পারে । এই ধরণের এক তরফা' দেনা ও 

পাওনাকে হস্তাম্তর দেনাপাওন। € 0010150001650 0815215 ) বল হয়। 

বিদেশীদের নিকট খণ করিলেও বৈদেশিক মুদ্রা তখনকার মত প্রাপ্য হয় । 
হস্তান্তর পাওনার জন্য কোন প্রতিদান দিতে হয় না। পণ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা 
পাইলে বর্তমানে কোন প্রতিদান দিতে হয় না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার জন্য 
দাম দিতে হইবে । বিদেশে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহ বিক্রয় করিয়াও 
বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় । ইহার ফলে অবশ্ত বিদেশীদের উপর আমাদের দাবী 

অদৃগ্য রপ্তানী ও আমদানী 
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€ ০1510) কমিবে। আমাদের পাওন! পুরাতন খণ যদি বিদেশীরা পরিশোধ করে 
তাহা হইলেও আমর বৈদেশিক মুদ্রা পাইব। কিন্তু আমাদের দাবী কমিবে। 
খণের হিসাবের খাতে পাওনা অন্থরূপভাবে আমরা যদি খণ দিই অথবা আমাদের 

মানে দাবী হাস, আর দেনা পুরাতন দেনা শোধ করি অথব। বিদেশীদের সম্পত্তি, শেয়ার 

মানে দাবী বৃদ্ধি। ইত্যার্দি কিনি, তাহা হইলে আমাদের নিকট বিদেশীদের 

প্রাপ্য হইবে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাবী বাড়িবে অর্থাৎ তাহাদের দাবী কমিবে। 

এই ধরণে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া ও দেওয়ার হিসাবকে “খণের হিসাবের খাত, 
€82191556 ০06 02910108] 10051556615 ) বলে । খশের হিসাবের খাতে আমাদের 

বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া মানে বিদেশীদের উপর আমাদের দাবী কমা অর্থাৎ আমাদের 
নিকট বিদেশীদের খণের বোঝা (1050696518595 ) কমা । এই খাতে আমাদের 

বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া মানে বিদেশীদের উপর আমাদের দাবী বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ 
আমাদের নিকট বিদেশীদের খণের বোঝা গুরুতর হওয়া | 

দৃশ্য ও অবৃশ্য উভয়বিধ রপ্তানী ও আমদানী এবং হস্তাস্তর দেনা-পাওনা__এই 

সমস্ত খাতে বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া ও পাওয়ার হিসাবকে চলতি হিসাবের খাতে 

লেনদেন উদ্ধত” (381919০6 06785002165 010 (010176 

টস খাতে £১০০০০) বলা হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়, সাধারণতঃ 

এক বৎসরের মধ্যে, এই সমস্ত স্থত্রে পাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার 

পরিমাণ যদি এই সমস্ত স্থত্রে দেয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়, তবে 

বলা হয় চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্ুত্ত অনুকুল হইয়াছে । বিপরীত অবস্থায় 
এই উদ্ধৃত প্রতিকূল হইয়াছে বল! হয়। 

চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্ধত প্রতিকূল হওয়া মানে আমর! যে পরিমাণে 
বৈদেশিক মুদ্রা চলতি খাতে রোজগার করিয়াছি, চলতি খাতে বৈদেশিক মুন্রা 
খরচ করিয়াছি তাহা হইতে বেশী। এই ঘাটতি তাহা হইলে কি ভাবে পুরণ 
হইবে? প্রথমতঃ আমরা সোনা পাঠাইয়া বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ভরাইতে পারি। 
সোনা দেশে থাকিলেও তাহার মালিকানা বর্তাইবে বিদেশীদের উপর । এই সোন। 
দিয়! তাহারা ভবিষ্কতে যে কোন সময় আমাদের জাতীয় আয়ের এক অংশ দাবী 

করিতে পারে অর্থাৎ আমাদের খণের বোঝা বাড়িল। 

৪৪5 দ্বিতীয়তঃ আমরা' স্বল্পমেয়াদী খণ পাইতে পারি । তৃতীয়ত: 
য্দি আমর] সঙ্গে সঙ্গে বা আগেই এই পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদী 

খণ পাইয়া থাকি, তাহা হইলে এই স্থত্রে প্রাপ্ত বৈদেশিক মূদ্রা দিয়া এই ঘাটতি 
পুরণ হইতে পারে । উভয় ক্ষেত্রে আমাদের খণের বোঝ] ধাড়িবে। চতুর্থত; আমবা! 
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সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ভাঙ্গিয়! এই ঘাটতি পূরণ করিতে পারি । এক্ষেত্রেও 
আমাদের দাবী কমিল। পঞ্চমতঃ আমর! আমাদের মালিকানায় বিদেশীদের যে 

সম্পত্তি (858605 ) আছে তাহা বিক্রয় করিয়াও আমাদের ঘাটতি পূরণ করিতে 

পারি। এখানেও কিন্তু বিদেশীদের খণ কমিল। সোজ। কথায় চলতি হিসাবের 

খাতে লেনদেন উদ্ৃত্ত এবং খণের হিসাবের খাতে উদ্ৃত্ত পরস্পর সমান হইতে বাধ্য । 

চলতি ভিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে, খণের হিসাবের খাতে সেই 

পরিমাণ পাঁওন1 হইতে বাধ্য । হিসাবনিকাশ নিখুত হইলে মোট দেয় বৈদেশিক 

মুদ্রা মোট প্রাপ্য €েদেশিক মুদ্রার সমান হইবেই | আমরা “ডলার? যতই খরচ 
করি ন] কেন, খরচ করিতে হইলে কোন না কোন ভাবে প্রত্যেকটি ডলার আমাদের 

হাতে আসা চাই । অন্যদিক হইতে ডলার যে পরিমাণই আমাদের হাতে আস্মক 

না! কেন, প্রত্যেকটি ডলারের একট হিল্লা হইতেই হইবে । জিনিষ বা শেয়ার 

কিনিয়া যদি খরচ ন1 করি, বালিশের তলায় অন্ততঃ ঝাখিতে হইবে । তার মানে 

ভলারের তেশের উপর আমাদের দাবী বৃদ্ধি পাইল । অর্থাৎ আমাদের নিকট “ডলার 

দেশ” স্বল্পমেয়াদী ঝণ পাইল । সেইজন্য বল? হয় দেনা এবং পাওনা সমান হইতে বাধ 

(48918910050: 085172205 00050 215/2.5৭ 081981806 )। 

রগানী হইল আমদানীর মূল্য, অথব। আন্তজাতিক বাণিজ্য শেষ পর্ধস্ত 
আন্তর্জাতিক দ্রব্যবিনিময়ে পর্যবসিত হয় (0৩0 5%909169 08৮ ৫০0 ০0০ 

10017909105 01 [19661709,001058177505 15 01010086615 9291006] ) 2 

বিদেশ হইতে দৃশ্ত পণ্য বা অনৃশ্য সেক! যাহাই ক্রয় করি, তাহার জন্য বিদেশীদের 
দাম দিতে হইবে । আমাদের মুদ্রা দিয়! আমর] দাম দিতে পারি-যদি বিদেশীরা 

ইহা গ্রহণ করিতে রাজী থাকে । বিদেশীদের দেশে কিন্তু এই মুদ্রী অচল । আমাদের 
মুদ্রা তাহার কিছুদিনের জন্য ধরিরা রাখিতে পারে । শেষ পর্যন্ত এই মুদ্রা দিয়া 

আমাদের দেশে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা না কিনিলে এই মুদ্রার কোন সার্থকতা থাকিবে 

না। এখন না হইলেও শেষ পর্যস্ত আমাদের রপ্তানী করিতে হইবে এবং ডরব্যের 

সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হইবে । তাহাদের যদ্রি আমাদের মুদ্রা লইতে আপত্তি থাকে, 

তাহা হইলে আমর সোন। দিয়া তাহাদের দেনা শোধ করিতে পারি । কিন্তু সোন! 

কোন দেশে অঢেল পরিমাণে পাওয়া যায় না। এইভাবে আমদাশীর দাম শোধ 

করিতে গেলে অচিবেই সোন। ফুরাইয়া যাইবে । তখন রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক 

মুদ্রা ষোগাড না করিতে পারিলে, আমদানী বন্ধ করিতে হইবে । সকল দেশই 
এই আশঙ্কায় সোন1 চালান হইতেছে দেখিলেই তাহার প্রতিবিধানের চে করে । 
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রপ্তানী পণ্য ও সেবার দাম কমাইয়াও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা কয়ে ) 

নতুবা আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। খণ করিয়া সাময়িকভাবে আমদানীর দা 

পরিশোধ কর] যায়। কোন দেশ খয়রাতি দানচ্ছত্র খুলিয়া বসে নাই। চিরকাল 

খণ করিয়! চালান সম্ভব নয়। আমাদের মালিকানায় যে বিদেশী সম্পত্তি আছে 
তাহ বিক্রয় করিয়াও কাজ কিছুদিন চালান যায়। কিস্ত বসিয়া! খাইলে রাজার' 

ধনও নিঃশেষ হইয়! যায়। যে ভাবেই দেখা যাক বঞ্চানী না ককিয়া আমদানী 
বজায় রাখা সম্ভব নয়। বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিবার পথ হইল রপ্তানী । আমরা 

আমদানী করিয়া এই মুদ্রা ব্যয় করি । আয় বুঝিয়া ব্যয় করা] ছাডা কোন 
উপায় নাই। 

ভারতের লেনদেন উদ্ধত্ত (17701525 321911065 0৫ 708.517025) 2 স্বাধীনতা 

লাভের আগে ভারতে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত সাধারণতঃ অনুকূল হইত । এইস্থত্রে ষে 

বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্য হইত তাহার সাহায্যে ব্রিটিশ মূলধনের সদ্দ ও লাভ, অবসরপ্রাপ্ত: 

ত্রিটিশ অফিসারদের পেন্সন ইত্যাদি বাবদ পাওন1 মিটান হইত । এই দেনা মিটাইতে 

যাইয়া চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বত্ত আর অন্তকৃল থাকিত না। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের আমলে আমদানী বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে দৃশ্য ও 

অৃশ্য রধ্তানী বাভিয়া যায়। উদ্বত্ত এত বেশী অনুকূল হয় যে চলতি হিসাবের খাতে 

লেনদেন উদ্বত্ত অগ্থকুল হইয়! পডে। এই উদ্বৃত্ত ভারতের পাওন] হিসাবে গ্রালিএ 

জম়। হইতে থাকে । 

যুদ্ধের অবসানে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। যুদ্ধের পর আসে দেশবিভাগ ।' 

কাচা তুলা ও কাচা পাট রপ্তানী কর দূরে থাক, ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজনে এই 

কাচামাল আমদানী করা দরকার হইরা পডে। খাছ্যে ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ 

হইতে খাছ্য আমদানী করিতে হয়। বাণিজ্য উদ্বত্ত ইহার ফলে প্রতিকূল হইয়! 

দ্াডায়! পরিকল্পনার আমলে যন্ত্রপাতি আমদানী অনিবার্ধ হইয়া পডে। খানের 

ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হওয়া! সম্ভব হয় নাই। বাণিজ্য উদ্ত্ত আরও প্রতিকূল হয়। 

বৈদেশিক সাহাধ্য দ্রান হিসাবে পাওয়ায় প্রথম পরিকল্পনার আমলে চলতি হিসাবের 

খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত মোটামুটি অনুকূল হয়। দ্িতীয় পরিকল্পন। প্রথম পরিকল্পন' 
হইতে অনেক বুহৎ। প্রথম পরিকল্পনায় খাগ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবার যে আশা! 

কর। হইয়।ছিল তাহাঁও সফল হয় নাই । দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য নান? 

রকম যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম এবং খাদ্য শশ্তের আমদানী করিতে হয়। দ্বিতীয়" 

পরিকল্পনার প্রথম বসরেই (€ ১৯৫৬-৫৭) চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্ধত 
৩১২ কোটি টাকার মত প্রতিকূল হইয়! পড়ে। পরবর্তী বৎসর এই অঙ্ক আরও 
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বাড়িয়া ৪৭৬ কোটি টাকা হয়। বৈদেশিক খণের সাহায্যে এই ঘাটতির কিছু অংশ 

পুরণ করা হয়। ঘাটতির বাকি অংশ ভারতের হিসাবে সঞ্চিত ই্টালিং (5:5:01108 
৪9৪1910০2 ) খরচ করিয়া মিটাইতে হয়। 

সঞ্চিত ষ্টালিং আর সামান্তই অবশিষ্ট আছে । টৈদেশিক খণ বরাবর আঁশান্গরূপ 

পাওয়া যাইবে এরূপ মনে কর। ভূল। যন্ত্রপাতি আমদানী যদি বজায় রাখিতে হয় 

তবে অপেক্ষারত কম প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ, দরকার হইলে একেবারে 

নিষিদ্ধ করিতে হইবে | সঙ্গে সঙ্গে রন্তানী বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে । সরকার 

এই দিকে নজর দেওয়ায় অবস্থার সামান্য উন্নতি হইয়াছে । ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট 

প্রতিকূল লেনদেন উদ্ধৃত্ত ৪৭৬ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৩৩৯ কোটি টাকায় পরিণত 

হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে এই অন্ধ ১৪০ কোটি টাকার কাছাকাছি দ্রাডাইয়াছে । অবস্থার 

পরিবর্তন আশানুরূপ হয় নাই স্বীকার করিতে হইবে । 

২/অবাধ বাণিজ্য এবং সংরক্ষণ (15০ 77505 215৭ 7১096506101) ) 2 

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ছুই রকম নীতি অনুসরণ কর যায়-__অবাধ বাঁণজ্য ও 

সংরক্ষণ । অবাধ বাণিজ্যের মূলনীতি হইল দেশী ও বিদেশী পণ্যের মধ্যে কোনও 

পার্থক্য না! করা । এক দেশ হইতে অন্য দেশে আমদানী ও রগ্কানীর উপর কোন 

বাধানিষেধ আরোপ করা হয় না। দেশী শিল্পকে কোন বিশেষ স্থবিধা দেওয়। হয় 

'না। বিদেশী পণ্যের উপর শুক্ক ধার্ধ করিলেই অবাধ বাণিজ্য নীতি লজ্বিত হয় না। 

সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্ুব্ধপ স্বদেশী পণ্যের উপর সমপরিমাণ উৎপাদন শুল্ক (5০156 6005) 

বসান হয়, তাহ হইলে দেশী ও বিদেশী শিল্পের মধ্যে কোন বিভেদ কর] হইল ন।। 

সুতরাং অবাধ বাণিজ্য নীতিও ভঙ্গ হইল না। এই ধরণের শুক্কের একমাত্র উদ্দেশ্য 

হুইল রাজস্ব সংগ্রহ । এই ধরণের শুন্ককে রাজন্ব শুন্ক (7২০৮6175 0065 ) বলা হয়। 

বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময় 

দেশীয় শিল্পকে বিশেষ সুযোগ হৃবিধা দেওয়] হয় । এই উদ্দেস্টে আমদানী ও রপ্তানীর 

উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ইহাকে সংরক্ষণনীতি বলা হয় । 

সংরক্ষণ নীতি নানাভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে 

ূ এই উদ্দেশ্তটে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যব্রব্যের 

টি টা উপর শ্তন্ক ধার্য কর] যাইতে পারে । ইহার ফলে বিদেশী 

পণ্যের দাম বাড়িয়া যাইবে । জনসাধারণ স্বদেশী পণ্য 

ধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে । 

বিদেশী শিল্পের তুলনায় দেশীয় শিল্পের উৎপাদন খরচ অর্ধিক হইলে দেশীয় 

শিল্প প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায় । কাচামালের দাম কমাইতে পারিলে উত্পাদন 
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খরচ কমিবে। সেইজন্য অনেক সময় কাচামাল রপ্তানীর উপর শুষ্ক ধার্য করা হয়। 
ইহার ফলে বিদেশের বাজারে কাচামালের দাম বৃদ্ধি পায়। 

ক্কাচামালের উপর রপ্তানীশুক্ষ বিদেশীদের চাহিদ] হ্রাস পায় । দেশে কাচামালের যোগান 
বাড়ে - ফলে দাম কমে । স্বদেশী শিল্পের উৎপাদন খরচ 

কম হওয়ায় প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার ক্ষমতা বাডে । 

শুন্ধ বসাইয়া আশানুব্ূপ ফল না পাইলে সরকার আরও প্রত্যক্ষভাবে আমদানী 

নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । সরকার এই উদ্দেশ্যে লাইসেন্স 

ালেতের প্রথা প্রবর্তন করিতে পারে অথবা! আমদানীর পরিমাণ 

(৫:০0) নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে । প্রয়োজন 

হইলে কোন বিশেষ দ্রব্যের আমদানী সাময়িক বা চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ 

“করাও চলে । 

আমদানীর উপর শুন্ধ ধার্য করিলে আমদানী পণ্য ও অনুবূপ স্বদেশী পণ্যের দাম 

বাড়িয়া যায়। দাম বাড়িবার ফলে জনসাধারণের অস্থবিধ। 
(৪) 

অর্থ সাহায্য হয় । সেজন্য অনেক সময় শুক্ক না বসাইয়! সরাসরি সংঙ্গিষ্ট 

দেশীয় শিল্পকে অর্থ সাহায্য (80903150165 01 500519195 ) 

করা হয়। ইহার ফলে দেশীম্ন উৎপাদকেরা দাম কমাইতে সমর্থ তয় । বিদেশী 

শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্ভব হয়। 

সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে কিছুদিন আগে পধস্ত আমদানী শুন্কই সবাধিক 

প্রচলিত ছিল । বর্তমান প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণের দিকে ঝোঁক বাডিতেছে। 

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে চুক্তি (41500061005 00651010506 ) 2 

আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি আলোচনা! যখন করা হইয়াছে, তখনই অবাধ 
বাণিজ্যের সুবিধা আলোচনা হইয়া! গিয়াছে । আস্ত- 

5৮ তিক বাণিজ্যের উপর যত বাধানিষেধ আরোপিত 

হইবে, আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আস্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ 

তত সম্কুচিত হইবে । অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলে শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ 

করিবে । উত্পাদন যথাসম্ভব বাড়িবে। বাণিজ্যের সুবিধা (£95 20120 0996 ) 

বিনিময়কারী দেশগুলির মধ্যে কিভাবে বাটোয়ার। হইবে, তাহা অবশ্য বিনিমস্ব 

হারের (661005০0৪৫০ ) উপর নির্ভর করিবে । কিন্তু কাহারও ভাগে কম, 

কাহারও ভাগে হবিধা বেশী হইতে পারে । কিন্তু ইহাও শ্মরণ রাখ! দরকার ষে 

রাণিজ্য হ্বেচ্ছাপ্রণোর্দিত হইলে, কোন পক্ষের লোকসান হইতে পারে না। অবাধ 

রাণিজ্য থাকিলে, ক্রেতা সর্বাধিক কম দামে জিনিষ কিনিবার ন্থুযোগ পাক্স। 
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বিক্রেত] সুরবাধিক দামে বিক্রয় কব্রিতে পারে । অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন 
ব্যয় কমে । ক্রেতা লাভবান হয়। 

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে অর্থ নৈতিক যুক্তির সারবস্তা অনস্থীকার্ধ। তাহ] হইলেও, 
সংরক্ষণ নীতি ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে । অবাধ বাণিজ্যের প্রবলতম সমর্থন 

ছিল ব্রিটেনে । সে দেশেও ১৯৩১ সালে অবাধ বাণিজ্য 
ইসা! সত্বেও সংরক্ষণের প্রতি 
আনুগত্য বাড়িয়া চলিয়াছে নীতি পরিত্যক্ত হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জাশ্মাণী প্রভৃতি 

দেশ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়াই শিল্লোননতি 
করিয়াছে । ভারতের মত অন্ষম্ত দেশ সংরক্ষণের দ্রিকে ঝুঁকিয় পড়িবে ইহাতে 
বিস্মিত হইবার কারণ নাই। তাই বলিয়া সংরক্ষণের পক্ষে সকল যুক্তি ঢালাওভাবে' 
মানিয়া লওয়া যায় না। সংরক্ষণের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসান হয় তাহা 

অন্বীকার করা যায় না। স্বদেশী শিল্পের সুবিধা করার জন্য অযথা নিবাধ লোকসান 

স্বীকার কর! ঠিক হইবে নাঁ। সেজন্তা সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিগুলি বিশেষভাবে যাচাই 
কর! দরকার । 

আঅংরক্ষগের পক্ষে যুক্তি (21800021502 7০05০010 ) 2 সংরক্ষণের" 

পক্ষে যুক্তির সংখ্যা অগ্চণতি। এক যুক্তিই আবার বিভিন্ন বূপে উত্থাপন করা হয়। 
কোন কোন যুক্তি অর্থনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিবজিত। বাছিয়! বাছিয় কয়েকটি মাত্র 
যুক্তির আলোচন। কর1 হইল-_ 

জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণভার যুক্তি (42601006015 07 বি ও001091 ১০]- 

52161016700 2 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আমদানী পণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া! থাকিতে 

হয়। স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতির পাহাষ্য লইতে হয়। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী 

রঃ হইতে গেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুরাপুরি নিষিদ্ধ 
পরনির্ভরতা বিপদের কারণ করিতে হয়। আস্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুফল 

হইতে পারে । একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। এতদূর যাইতে 
গৌঁডা সংরক্ষণ সমর্থকেরও আপত্তি হয়। তাহারাও সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে কতক- 

গুলি মূল (1৩০5 ) শিল্প গভিয়৷ তুলিবার পক্ষপাতী । তাহা না হইলে যুদ্ধবিগ্রহের 

সময় অস্থবিধায় পড়িতে হয় । এই যুক্তি খুব সাবধানে প্রয়োগ কর। দরকার | যুদ্ধ 

হইবেই এই সম্ভাবন। নিশ্চিতরূপে ধরিয়! লওয়। যুক্তিযুক্ত নাও হইতে পাবে। 

প্রতিরক্ষামুলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (1356500০6 [710050565 4১60 

20) £ যুদ্ধের আশঙ্কা কোন সময়েই একেবারে দর হয় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
রক্ষার ক্ন্য অস্ত্রশস্ত্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শিল্প একাস্তভাবে দরকার ৷ এই যুক্তির সারবতাঁ 
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দ্অস্বীকার করা যায় না তবে মনে রাথা দরকার ইহা ঠিক আঘিক যুক্তি নয়। 
রঃ তা ছাড়া এই যুক্তির অপপ্রয়োগ খুব সহজেই হইতে পারে । 

'খনৈশ্বর্য অপেক্ষ! জাতীয় বতমান যুগে যুদ্ধের জন্য প্রায় সমস্ত শিল্পকেই দরকারী 

নি বেশী প্রতিপন্ন করা ষায়। সকল শিল্পকে যদি সংরক্ষণ নীতির 

সাহায্যে বাচাইতে হয়-__তবে প্রাণ রাখিতে প্রাণাস্ত 

হইবে। সমস্ত পণ্যের ব্যয় বুদ্ধি পাইবে । তা ছাড়া আজকার দিনে এককভাবে 

নিরাপত্তা রক্ষা) অসম্ভব । যৌথ নিরাপত্তার ভিত্তি স্বপূঢ করাই সঙ্গত। তবে 
নিশ্চয়তা যতদিন থাকিবে, ততদিন কিছু কিছু প্রতিরক্ষামূলক শিল্প দেশে গডিয়। 

ভুলিতেই হইবে । 

বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গঠনের যুক্তি (101৬551505.610], 06 [0005 0125 

£৮6900606) 8 মনে রাখা দরকার, শিল্প গঠন আধিক প্রচেষ্টার মূল্য লক্ষ্য নয় । 
আয় বৃদ্ধি হইল আধিক নীতির আসল উদ্দেশ্য । যে শিল্পে আমাদের আপেক্ষিক 

অবিধা নাই, সেই শিল্প জোর করিয়া গড়িয়া তুলিলে আয় কমিবে বই বাড়িবে না। 

(০) যদি বলা হয় শিল্পটি বিশেষ জরুরী, তাহা হইলে পূর্ববর্তী 
বাহক হুবিধার হুফল দুইটি যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তির কোন পার্থক্য থাকে না। 

ইইনিরিতবারে অনেক সময় কতকগুলি শিল্প একই সঙ্গে গড়িয়া উঠিলে 

সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি ও অন্যান্য শিল্প কিছু কিছু বাহক সুবিধা (দুস্চভোা5] [:০010020155) 

পায়-_যথা, অনেক শিল্প একসঙ্গে গঠনের ফলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে । 

প্রত্যেক শিল্পের উৎপাদন ব্যয় কমিবে। অনেক শিল্প এখন বিদেশী শিল্পের সঙ্গে 

প্রতিযোগ্নিতা করিতে পারিবে । উন্নত দেশগুলিতে অতিরিক্ত বাহ্যিক স্থবিধার 

সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। একমাত্র অনুন্নত দেশগুলিতে এই যুক্তির সীমাবদ্ধ 
প্রয়োগ চলিতে পাবে । 

অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের যুক্তি € 4১08405০০0০ 60০- 
€65০0010) 25911)50 0106911 0০90)16616101) ) 25 অনেক স্ময় কোন দেশ আমাদের 

দেশের শিল্পকে অসাধু উপায়ে ধ্বংদ করিবার জন্য অদ্বাভাবিক কম মূল্যে আমাদের 
দেশের বাজারে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। মুল্য কতটা 

তার নি হাত কম হইলে অশ্বাভাবিক কম বলা যায় ও এই কম মূল্যের 

হুইতে রক্ষা করে। জন্য তাহার! বাস্তবিক অসাধু উপায় গ্রহণ করিয়াছে কিনা 
সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে । তা ছাড়া পণ্যযূল্য কেন কম হইতেছে তাহ! বিচার 
করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই । আমর! অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারি সেই 

শিল্পে সংঙ্গি দেশের আপেক্ষিক সুবিধা আছে। আমাদের শিল্প ধ্বংস-হওয়ার পর 



২৫৮ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

বিদেশী উৎপাদক যদি আবার দাম বাড়ায়, তবেই আমাদের আপত্তি করিবার সঙ্গত 
কারণ থাকিতে পারে । 

শিশুশখিলস সংরক্ষণ যুক্তি (117109156 [17005500155 4১180100600) 2 শিল্পোন্নয়নের 

পথে সকল দেশ একই সময়ে একই তালে অগ্রসর হয় নাই। কোন দেশ শিল্পে 
অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । অনেক দেশে শিল্পায়ন সবেমাত্র স্থরু হইয়াছে। 
শিল্লোর্লত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শিল্লে অনগ্রসর দেশগুলি সরিয়! আসিতে 
বাধ্য হয়। শেষোক্ত দেশগুলিতে একটি বিশেষ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক 
এশ্বর্ষ থাকা সত্বেও, ইহারা প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়। শিল্প গঠনের প্রথমদিকে 
সংরক্ষণ নীতির সাহায্য পাইলে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরি দক্ষত! 
স্থস্ি করিতে পারে । তখন আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না। বিদেশী শিল্পের 

. সঙ্গে এই শিল্প তখন সমানতালে প্রতিযোগিত করিতে 
প্রথমাবস্থায় সংরক্ষণ পাইলে পারিবে । এই নীতির মূলকথা হইল “শৈশবে পরিচর্ষা কর, 

রা টি বাল্যে রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বয়ঃপ্রাঞ্চ হইলে, মুক্ত কর” 
(5০ 05 08055 0:0050০0 0102 013110 2100 ০6 

0০ 91 )। এই যুক্তির বলে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ সমর্থন কর] যায়। সাবালক 

অবস্থায় যদি সংরক্ষণের প্রয়োজন না থাকে, তবে বলিতে হয় এই শিল্ষে সংশ্লিষ্ট 

দেশের দীর্ঘমেয়াদী আপেক্ষিক স্থবিধা ছিল। অবাধ বাণিজ্য নীতির সঙ্গে এই 
জাতীয় সংরক্ষণের কোন বিরোধ নাই । কারধক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ অত্যন্ত 

সাবধানে করা দরকার । এই নীতির দোহাই দিয়া সকল শিল্পকে নিবিচারে 
সংরক্ষণের সুবিধা দিলে, ক্রেতার ক্ষতি হইবে । অনেক শিল্প একবার এই সথবিধ+ 
পাইলে, কোন না কোন অজুহাতে এই স্থবিধা আকড়াইয়! থাকিতে চায়। 

উৎপাদকের ক্রেতাদের অপেক্ষ! অনেক সজ্ববদ্ধ। তাহাদের রাজনৈতিক চাপে, এই 

নীতির অপপ্রয়োগ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার । 

কর্মসংস্থান যুক্তি € £001019512021)0 4৯601772190) 2 সংরক্ষিত শিল্পে নিয়োগ 

বাড়িতে পারে । কিন্তু আমাদের আমদানী কমা মানে অগ্ত দেশের রপ্তানী কম! । 

অন্ত দেশের জাতীয় আয় কমিবে। ফলে তাহার আমাদের পণ্য কম পরিমাণে 

রন কিনিবে। অর্থাৎ আমাদের রপ্তানী কমিবে। বঞ্কানী 

নংরক্ষিত শিলে নিয়োগ শিল্পে নিয়োগ কমিবে। মোট কর্মসংস্থান বাড়িবে না । 

বাড়িবে । লাভের মধ্যে রপ্তানী শিল্প__যেখানে আমাদের আপেক্ষিক 
স্থবিধা বেশী, সেখান হইতে উপাদানগুলি সরিয়া আমাদের যে সকল শিল্পে আপেক্ষিক 
স্থবিধা কম সেই সব শিল্পে নিযুক্ত হইবে | ফলে জাতীয় আয় কমিবে। কর্মসংস্থান 
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বাড়াইতে হইলে দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাঁড়াইতে হইবে । সকল দেশ যদি 
আভ্যন্তরীণ ( বেকার ) সমস্যার সমাধানের জন্য আভ্যন্তরীণ প্রতিবিধান গ্রহণ করে, 

তবে সংশ্লিষ্ট সকল দেশেরই মঙ্গল । আমদানী কমাইয় সমস্যা সম।ধান করিতে গেলে 
খাল কাটিয়া কুমীর ডাক হইবে । আমাদের আমদানী কমিলে, অন্য দেশের রপ্তানী 
কমিবে। আত্মরক্ষার তাগিদে তাহারাও আমদানী কমাইবে। 

মজুরি বৃদ্ধির যুক্তি €(৬/৪6০5 4১180706170) 5 সংরক্ষণের সাহাফ্যে শিল্প 

গড়িয়া উঠিলে শ্রমের চাহিদা বাডিবে। ফলে মজুরি বাড়িবে। যে নৃতন শিল্প 
গভিয়া উঠিল তাহাতে যদি মূলধনের তুলনায় শ্রম অধিক পরিমাণে লাগে, এবং রপ্তানী 

কমার ফলে যে শিল্প সঙ্কুচিত হইল সেখানে যদি শ্রম নৃতন 

রিও নিজ শিল্পের তুলনায় কম দরকার হয়, তাহা হইলেই ইহা 
চাদ বাড়িবে। সম্ভব । রপ্তানী শিল্পে য়ে সংখ্যক শ্রমিক বেকার হইবে, 
নৃতন শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে । শ্রমের মোট চাহিদা 
বাড়িবে, মজুব্রিও বাড়িবে । কিন্তু এই মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে দক্ষতা বুদ্ধির সম্পর্ক নাই । 

ইহার ফলে উত্পাদন ব্যয় বাড়িবে। জনসাধারণ ক্রেত। হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইব । 

সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি ( £1£00)62105 28910500905 00102 ) ১ অবাধ 

বাশিজ্যের সপক্ষে যুক্তি ও সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তির বিশ্লেষণ করিবার কালেই 

সংরক্ষণের ক্রটিগুলি আলোচনা কর] হ্ইয়াছে। সংরক্ষণ নীতি অন্থসরণ করিলে 

উৎপাদন ব্যয় বুদ্ধি পাইবে । এই লোকসান অবধারিত। ইহার বিনিময়ে কি. 

পাইতেছি তাহা বিশেষ বিবেচন। কর] দরকার । সংরক্ষণের আওতায় একচেটিয়া 

কারবারের উদ্ভব অনেক সহজ । বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয় ন। থাকিলে সংরক্ষিত 

শিল্পে সংগঠনে শিথিলত] দেখ দেয়। উৎপাদন দক্ষত। বৃদ্ধি করিবার গরজ কমিয় 

যায়। সংরক্ষণ একবার মঞ্জুর করিলে পরে প্রত্যাহার করা অত্যন্ত কঠিন । 
উত্পাদকের1 সংখ্যায় কম। সংগঠিত হইবার স্থযোগ তাহাদের অনেক বেশী ॥ 

সংরক্ষণ মঞ্তুর হইলে তাহাদের লাভ একথা তাহার! ,বেশ ভালভাবেই জানে । 
রাজনৈতিক চাপ স্থ্ট করিয়! তাহার? সহজেই সংরক্ষণ আদায় করিয়া] লইতে পারে ॥ 

ভোগকারী জনসাধারণ সংগঠিত নয়। তা ছাড়া পরোক্ষ কর ও যে কোনও কর-_- 

ইহার ভার যে শেষ পধন্ত তাহাদের উপরেই পড়ে একথা খেয়াল থাকে না । সংরক্ষণ 
যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে আমদানী শুন্ক ধার্য না করিয়া €সাজানুজি 

অর্থ সাহায্য করিয়া সংরক্ষণ দেওয়ই ভাল। কোন্ শিল্পকে কত অর্থ সাহায্য করা 

হইতেছে তাহা অর করদাতার চোখ এত্াইবে না। সংরক্ষিত শিল্প এই অর্থ 

সাহায্যের সদ্বহার করিল কি না সে বিষয়ে অনেহকর তীক্ষ নজর থাকিবে ॥ 



স২৬০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্ পরিচয় 

উত্পাদনে গাফিলতি হইলে বা উৎ্পাদনব্যয় না কমিলে সংঙ্গিষ্ট শিল্পকে এজন্য 

জবাবদিহি করিতে হইবে । সস্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে অর্থ সাহায্য 

বন্ধ হইক্সা যাইবে । এই আশঙ্কায় উৎপাদক সংরক্ষণের যথাসম্ভব সদ্যবহার 
করিতে পারে । 

সাম্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যতদ্দিন ন। হইবে এবং এই উদ্দেশ্টে 

'কার্ধকর রাজনৈতিক সংগঠন যতদিন গঠিত না হইবে, ততদিন সংরক্ষণের আকষণ 

থাকিয়াই যাইবে। যুদ্ধের আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে নিবারিত না হইলে প্রতিরক্ষামূলক 

সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। শিল্পায়নের ব্যাপারে 

সকল দেশ এক পধায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যস্ত উন্নত ও অনুননত দেশের পার্থক্য 

থাকিবে । অনুন্নত দেশগুলির সাহায্যে উন্নতদেশগুলির অকপট আগ্রহের পরিচয় 

যতদিন ন1 পাওয়া যাইবে. ততদিন অনুন্নত দেশগুলির সংরক্ষণের সাহাষ্যে শিল্পোন্নতির 

চেষ্টা করিবেই | /” 
ভারত সরকারের বাণিজ্য-নীতি ( 508] 00110% 0৫£ 0০৬10720150 04 

[15018 ) 53 ব্রিটিশ শাসনে ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা বুটেনের স্বার্থকে অধিক গ্ররুত্ব 

দেওরা হইত । ব্রিটিশ শিল্পের স্বার্থে ভারতে ১৯২৩ সাল পর্যস্ত অবাধ বাণিজ্যনীতি 
চালু ছিল। রাজন্বের প্রয়োজনে শুক্ক ধার্য করিলেও ল্যাঙ্কীশায়ারের বস্্রশিল্প প্রতিবাদ 

জানাইত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেল উপনিবেশ রক্ষার জন্যও কিছু শিল্প 

উপনিবেশ থাকা দরকার । ভারতীয় জনমত সংরক্ষণের জন্য ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিল । 

এই অবস্থায় ১৯১১ সালে ফিসক্যাল কমিশন ( ঢ15০8]1 0:9291155107 ) নিযুক্ত 

হইল । 

ভারতের মত কবিগ্রধান দেশে শিল্লোন্তির জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 

অস্বীকার করিতে পারিল ন1। পুরাপুরি সংরক্ষণ দিলে অনেক জিনিষের দাম 
বাড়িয়া যাইবে। দেশীয় ক্রেতাসাধারণের উপর বিষম করভার চাপিবে। এই 

যুক্তিতে কমিশন নিধিচারে সংরক্ষণ দিবার পরামর্শ দিল না । বিশেষ বিশেষ শিল্পকে 

সংরক্ষণ দিবার পক্ষে কমিশন সুপারিশ করিল। কমিশন কতকগুলি বিশেষ শত 

নির্দেশ করিল। যে সকল শিল্প এই এই শর্তগুলি পূরণ 

করিতে পারিবে, কেবলমাত্র সেই সকল শিল্প সংরক্ষণ 

'পাইবার অধিকারী হইবে। সংরক্ষণের সারবত্তা সাধারণভাবে স্বীকার করিলেও 

কমিশন নিবিচারে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ সমর্থন করে নাই। কমিশন নির্ধারিত 

নীতিকে সেজন্ত বিচারমুলক সংরক্ষণনীভি (101551102109008 705০965০092 ) 

বলা হয়। কমিশন নির্দেশিত সর্তগুলি এইরূপ-_€১) সংরক্ষণের জন্য দাবিদার শিল্পটির 

“বিচারমুপক সংরক্ষণনী তি 
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যথেষ্ট স্বাভাবিক স্থবিধা থাকিতে হইবে-_যথা, প্রচুর পরিমাণে কাচামাল, প্রয়োজনী 

দক্ষ শ্রমিক ও সুলভ শক্তির যোগান, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত আভ্যন্তরীণ 

বাজার ইত্যাি। (২) শিল্পটকে এনক্সপ হইতে হইবে যেন সংরক্ষণ ব্যতীত ইহার 
উন্নতি সম্ভব নয়-_অথব। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে যে হারে উন্নয়ন কাম্য সংরক্ষণ 

ব্যতীত সেই হারে উন্নয়ন সম্ভব নয়। (৩) শিল্পটি এরূপ হইবে যেন শেষ পধস্ত বিন! 
ংরক্ষণেই বিদেশী প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে পারিবে । 

এই সর্তগুলি অনাবশ্তক কঠোর । কোন শিল্পই এই তিনটি শর্ত পুরণ 
করে না। প্রথম শর্তটি পূরণ করিলে, সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। কোন শিল্প 
সংরক্ষণ দাবী করিলে তিনজন সদস্য বিশিষ্ট শুক্ধ বোর্ড (7511 9021৭. ) গঠন 

করিয়া সেই বোর্ডের উপর এই শিল্প সংরক্ষণ পাইতে 

গে রে না রে পারে কিনা তাহা! বিচারের ভার ' দেওয়া হইত। কাষতঃ 

বহু শিল্পকে-_যেমন কয়ল।1, কাচ, সিমেপ্ট, খনিজ তৈল 

ইত্যাদি_ সংরক্ষণ দেওয়া! হয় নাই। এই ধরণের সংরক্ষণের আওতায় ব্যাপক 

শিল্লোন্নয়ন সম্ভব নয়। এখানে ওখানে কিছু সংখ্যক শিল্পা এই নীতির ফলে 

লাভবান হয় । ইহাদের মধ্যে শর্করা, লৌহ ও ইস্পাত, দিয়াশলাই, কাগজ ইত্যাদি 
শিল্পের উল্লেখ কর] যায় । 

নৃতন বাণিজ্যনীতভি (০৮৮ ঢ15০91 ০11০5 )£ ব্যাপক শিল্লোন্ধনের জন্য 

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির আমূল সংস্কারের 'প্রয়োজন অনেকদিন হইতে অনুভূত 

হইতেছিল। দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের সময় আমদানী ভীষণভাবে 
কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় শিল্পগুলি এমনিতেই সংরক্ষণের 

স্থবিধা পাইয়াছিল। যুদ্ধের পর সংরক্ষণের প্রয়োজন আবার দেখা দিল । ১৯৪৯ 

সালে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করিয়! দেখার জন্য একটি নৃতন ফিসক্যাল কমিশন 
(101512155009,515201 00000015510) নিয়োগ কর!1 হয় । ভারতের বর্তমান বাণিজ্য 

নীতি এই কমিশনের স্থপারিশ অন্থসারে পরিচালিত হইতেছ্ছে। বিচারমূলক সংরক্ষণ 

নীতির আমলে এক একটি শিল্পের কথা পৃথক পৃথক ভবে বিবেচনা করা হইত। 

নৃতন বাণিজ্য নীতি অনুসারে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পটভূমিকায় সংরক্ষণের দাবী 

বিচার কর! হইবে । 

নৃতন ফিসক্যাল কমিশন শিল্পগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়।! সংরক্ষণের স্থপারিশ 

করিয়াছে । (১) প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধোপকরণ নির্মাণকারী শিকল্প-_ইহাদের 

যথোপযুক্ত সংরক্ষণ দিতেই হইবে । সংরক্ষণের জন্য যত বেশী মূল্য দিতে হোক তাহা 
দেখিবার দরকার নাই । €২) বুনিয়াদী ও মূল শিল্প ইহাদের প্রয়োজনমত সংরক্ষণ 

৩৫ 

উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ 
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দিতে হইবে। সংরক্ষণের মাত্রা ও পদ্ধতি শুদ্ধ-কমিশন নিধারণ করিবে । (৩) অন্তান্ত 

শিল্প-_ইহারাও সংরক্ষণের দাবী করিতে পারে । স্বাভাবিক সুবিধা, উৎপাদন ব্যয় 
শেষ পধ্যস্ত বিনা সংরক্ষণে চলিতে পারিবে কি না, সংরক্ষণের ব্যয়ভার, সর্বোপরি 

জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সংরক্ষণ প্রয়োজন কিনা__এই সমস্ত বিচার করিয়া সংরক্ষণ 

দিতে হইবে । সংরক্ষণ দানের সিদ্ধাস্ত করিবে একটি স্থায়ী শুক্ব-কমিশন । সংরক্ষণের 

ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থ বাদে অন্য কোন শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে 

এরূপ কথা কমিশন বলে নাই । 

॥ আদ প্রশ্নমাল! ॥ 

4 2056 18 009 158619050102 107 2, 82087%/6 6008০0৮5 01 1106621085010108] [806 2 

আন্তর্জাতিক বাণিঞ্জোর স্বতস্ত্র আলোচনার ন্ার্থকতা কি? [ পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৯ ] 

2, 3159 ৪0229 1859078 51)7 17709610108 200 16 2১0%17685690019 ৮০ 12909 ৮/1 ০0799 

28100020015 

বিভিন্ন দেশ যে যে কারণে অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য কবা সুবিধাজনক মনে করে তাহাদের 

কতকগুলি ব্যাখা কর । [ পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪৪ ) 

8, ডা 156 815 0089 %055065698 800 0199058065598 01 [710:81610 12809 ? 

বৈদেশিক বাণিজ্যের হুবিধা অহৃবিধাগুলি বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠা ২৪৩-২৪৬ ] 
4 0 2069৪ ০5 : 

(৪) 95181009 ০? 12800. (0) 9519009 ০01 85177097065 010 00167768990 ৯06 

| (৫) 88181009 01 09572091069. 

টাকা রচশা কর-__ 

(ক) বাণিজ্য উদ্ধত্ত (থ) চলতি হিসাবের থাতে লেনদেন উদ্ধত্ত এবং (গ) লেনদেন উদ্ধতত্ত । 
[ পৃষ্ঠা ২৪৮-২৫২ ] 

5. 00097596058: 01018 55261010930 1720155 90০2৮ 2700 170007৮ [00138959 6109 

029,0808 01 00150022016 017000 01 609 170 11001 11) 00011886187 79218, 

ভারতের প্রধান প্রধান বপ্তানী ও আমদানী দ্রব্য বর্ণনা! কর। গত কয়েক বৎসরে ভারতের 

বাণিজ্য উদ্ধাত্ত প্রতিকূল হইবার কারণ বর্ণনা কর। [ পৃষ্ঠ ২৪৬-২৪৮, ২৫৩-২৫৪ ] 
6. 44170100705 6101071 10709 22 0009 1586 20108155818 15 0৮ 81007 ০1 ০%7৮০০17-৮151501969, 

"বিশ্লেষণ করিয়। দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যক্ষ বিনিময় ছাড়া আর কিছু নয়।” 

_ উক্তিটি বিশদভাবে বুঝ'উয়। দাও । [ পৃষ্টা ২৫২-২৫5] 

1. 7)১ 90০4 805,১00 1189 1172719 ০291906100 9 তছ0 292801)5 €0৮ 005৮ 2059০, 

অবাধ বাঁণজ্য ও সংরক্ষণ--এই ছই বাণিজ্য নীতির মধ্যে কোনটি তুম সমর্থন কর? কেন 

সমর্থন কর কারণ সহ বুঝায়] দাও। [ পৃষ্ঠা ২৫৫-২৬০ ] 

8. 10880:1009 [001৯5 70930010110 01069061020, 

ভারতের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি বণন্থি কর। [ পৃষ্ঠা ২৬০-২২২ 4 
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€ 14 8715615 ) 

বাজারের ক্রমবিকাশ (৮০156101802 055 1৮৪1161 )2 স্বয়ংসম্পূর্ণ 

জীবনযাত্রায় বিনিময়ের স্থান ছিল না। শ্রমবিভাগের ফলে বিনিময়ের গ্রয়োজন দেখা 
দিল। যোগাযোগের সুবিধার জন্ত সকলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হইত। 
এইভাবে বাজারের (10811556 01902 ) উৎপত্তি হইল । ইহ1 ছিল স্থানীয় বাজার । 
আশেপাশের লোকজন যে যার উৎপন্ন সামগ্রী বাজারে লইয়া আসিত। যাবতীয় 
জিনিষের লেনদেন একই জায়গায় হইত । কালে কালে বাজারের বিশেষীকরণ হইল । 
এক একটি দ্রব্যের লেনদেনের জন্ত পৃথক পৃথক বাজার গড়িয়! উঠিল। সামান্ত 
পরিমাণ লেনদেনের জন্য আলা] বাজার কর কখনই সম্ভব হইত না। ৰাজারের 

পরিধি বিস্তারলাভ করায় এই বিশেষীকরণ সম্ভব হইয়াছিল। বিস্তৃত বাজারে ক্রেত। 

ও বিক্রেতার মধ্যে অনেক সময় সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটিয়! উঠিত না। পরোক্ষ সংযোগের 
ভিত্তিতেই লেনদেন হইত । ও 

ভৌগোলিক অর্থে বাজার বলিতে একটি বিশেষ স্থানকে বুঝায় । (অর্থশান্তরে বাজার 
কথাটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয় । একটি বিশেষ দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া ক্রেতা ও 

বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক-যার ফলে তাহাদের মধ্যে লেনদেন সম্ভব হয়__ইহাকেই 

অর্থশাস্তরে বাজার বলা হয় 1) বিভিন্ন ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের উপর প্রভাব 

বিস্তার করে । ইহার ফলে দামের উৎপত্তি হয়। দাম নিয়ামক শক্তির নামই হইল 

অর্থ নৈভিক বাজার । 
বাজার বলিতে কোন দ্রব্যের বাজার বুঝিতে হইবে । ভোগ্যপণ্যের মত মূলধন 

দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানগুলিরও বাজার আছে। পৃথক * পৃথক- দ্রব্যের পৃথক 

পৃথক বাজার | ফুলের বাজার আর ফলের বাজার এক 
বাজার হইতে হঈলে নয়। ফলের আবার খুচর। ও পাইকারী-_ছুইটি আলাদ। 

ব্য ও ৃ্ ূ 

র্ টে কেন্দ্র করিয়া বাজার আছে। কোন জিনিষ বাজার হইতে উধাও 

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে হইবার কথা আমর] বলি। অর্থাৎ ক্রেতা যে দাম দিতে 
' লেনদেনের সম্পর্ক অর্থাৎ দাম 
থাক] চাই। চায়-_সেই দামে কেহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নয়। 

ব্যবসায়ীরা আবার জ্ললে_ বাজার খারাপ যাইতেছে । 

অর্থাৎ তাহারা যে দাম চায় সেই দামে কিনিবার লোকের অভাব হইয়াছে । বাজার 
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হইতে গেলে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা ছুই-ই দরকার । ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 
সংঘোগ থাকিতে হইবে। নতুবা লেনদেন ব৷ ক্রত্-বিক্রয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইন্ডে 
পারে না। তবে সাক্ষাৎ সম্পর্ক না হইলেও ক্ষতি নাই। দালাল ব1 চিঠিপত্র বা 
টেলিফোন মারফত পরোক্ষ সংযোগ হইলেও চলিবে । মোট কথা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্ক 
অর্থাৎ দামের উৎপত্তি হওয়! চাই । 

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (015351552108075 0£ 109115615 ) 2 বাজারের 

পরিধি (€ দহ) হিসাবে বাজার তিন রকম হইতে পারে- স্থানীয়, জাতীয় ও 

আন্তর্জাতিক । কাচা দুধ, তরিতরকারী ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বিস্বৃষ্চ 

এলাকা! জুডিয়া হইতে পারে না। ইহাদের ক্রয়-বিক্রয় 
(ক) পরিধি অনুলারে ৯ র্ ১। স্থানীয় ক্ষুদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । সেজন্য ইহাদের 
২। জাতীয় _.. বাজারকে স্থানীয় বাজার বলে। অনেক জিনিষের লেন- 
৩। আন্তজাতিক 

দেন সমন্ত দেশ জুভিয়া হয়__যেমন আমাদের দেশের 

সরকারী খণপত্র। ইহ1 সচরাচর বিদেশে বিক্রয় হয় না। ইহাদের বাজারকে 

জাতীয় বাজার বল! যায়। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজকাল অনেক 

জিনিষের ক্রয়-বিক্রয় বহু দেশ জুডিয় হয়__যেমন সোনা, পাট ইত্যাদি । ইহাদের 

বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে । 

বাজারের বিস্তার সকল দ্রব্যের বাজার সমান বিস্তৃত নয়। বাজারের 
বিস্তার কতকগুলি ব্যাপার বা শর্তের উপর নির্ভর করে । 

২.”* ও ব্যাপক চাহিদা না থাকিলে বাজার কোনদিন বিস্তৃত হইতে পারে না।. 

গমের চাহিদা জগন্যাপী ; উল গ্রীক্ষগ্রধান দেশে বিশেষ দরকার হয় না। গমের 

্ বাজার সেজন্য উলের বাজার অপেক্ষা! অধিক বিস্তৃত । 

টা ডি উলের চাহিদা আবার শীতকালে বেশী হয়। উল্লের 

শীতকালের বাজার সেজন্য গ্রীষ্মকালের বাজার অপেক্ষা 

বিস্তত। উটপাখীর পালক পরিধান করা! একসময় খুব ফ্যাসন হইয়াছিল । তখন 

ইহার চাহিদ ব্যাপক ছিল- বাজারও বিস্তৃত ছিল। কিছুদিন বাদে ফ্যাসান 

বদলাইল-__ইহার চাহিদা কমিল-__বাজারও সম্কুচিত হইল । 

কোন দ্রব্যের পর্যাপ্ত যোগান না| থাকিলে তাহার বাজার বিস্তৃত হইতে পারে, 

রা ন।। প্রাচীন যুগের ভাস্কর্ষ কলাবিগ্যা প্রভৃতির নিদর্শন 

পরধাপ্ত পরিমাণ অত্যন্ত পরিমিত সংখ্যাক্স পাওয়া যাক । সেজন্ত ইহাদের 

বাজার বিস্তৃত হইতে পারে না । 
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চাহিদা ও যোগান যতই স্থপরিসর হোক, স্থায়িত্ব না থাকিলে দ্রব্যের বাজার 

(৩) বিস্তারলাভ করিতে পারে না। কাচা দুধের চেয়ে গুতা 

স্থায়িত্ব ছুধের স্থায়িত্ব বেশী। অনেক দূরে চালান .করিলেও ইহা 
নষ্ট হইবার ভয় নাই | ৫সজন্ত ইহার বাজার অধিকতর ব্যাপক । 

ইটের চাহি! ব্যাপক, যোগান পর্যাপ্ত এবং ইহার স্থায়িত্বও উল্লেখযোগ্য । 

তবুও ইহার বাজার বিস্তৃত নয়। কেনন। ইহার পরিবহন- 

রা যোগ্যতা নাই। আয়তনের তুলনায় ইহার মুল্য কম। 
মূল্যের তুলনায় পরিবহন খরচ পড়ে বেশী। পড়তা বেশী 

হইয়া] যায় । (জন্য বেশী দূর চালান দিয় স্ববিধা কর যায় না। মরস্থমের সমস্ব 

জিনিষের দাম কম থাকে । মরন্থম ফুরাইয়! গেলে দাম বাড়ে। আগেকার তুলনায় 
পরিবহন খরচ কম লাগে । বাজার তখন বিস্তারলাভ করে । . 

পণ্যদ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়] ক্রেতা কিনিতে রাজী হইবে ন1। 

পরীক্ষার ফল অনিশ্চিত। ক্রেতা খরচ করিয়! বিক্রেতার নিকট যাইতে ইতদ্ভতঃ 

করিবে । বিক্রেতারও একই অবস্থা । নমুনাদৃষ্টে গুণবিচার সম্ভব হইলে, ক্রেতা ও 
বিক্রেতারও দুরত্ব যত বেশী হোক, কিছু আসে যায় না। কেনন1 নমুনা পাঠাইবার 

খরচ যৎ্সামান্ত । যে সকল ভ্রব্যের গ্রেড (£1906 ) কর) 

টায় চি 3 যায়, সেই সব দ্রব্যের নমুনাও পাঠাইবার দরকার হয় 
ষোগাতা না। গ্রেড উল্লেখ করিয়! চিঠিপত্র মারফৎ পাকা কথ 

হইতে পারে । আমাদের দেশে কয়লার গ্রেড করা আছে । 

বিক্রেতা জানে কোন গ্রেন্ত মানে কি ধরণের কয়লা । জাপানে বসিয়াও সে নিশ্চিস্ত- 

মনে তার প্রয়োজনমত গ্রেছের কয়লা অর্ডার দিতে পারে। তুলা, পাট, চ! 

ইত্যাদি দ্রব্যের নমুনা বা গ্রেভ করা সম্ভব। সেজন্যই ইহাদের ছুনিয়াজোড়। 

বাজার । 

(খ) ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব খিস্তার বরে । তার ফলে 

স্ত্পত্তি হয় দামের । দামের উপর ক্রেতা (চাহিদা ) অথব1 বিক্রেতা (যোগান )-- 

কাহার প্রভাব অধিক হইবে তাহা নির্ভর করে সময়ের তারতম্যের উপর | সময় 

ষত বেশী হইবে, যোগানের পরিবর্তন তত বেশী সহজসাধ্য 

হইবে-দামের উপর যোগানের প্রভাব তত বেশী হইবে । 

সময়ের দিক হইতে মার্শাল বাজারকে চারিভাগে ভাগ 

করিয়াছেন । মার্শালের উদ্দাহরণের সাহায্যে আমর? এই চার রকম বাজারের 

বৈশিষ্ট্য আলোচন। করিব । 

সঙ্গয়ের ভিতিতে বাজাব 

চারিপ্রকার হয় 



২৬৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

(এক দিনের বা কয়েকদিনের বাজারকে মার্শাল অত্যল্পকালীন ( €াডে 80০:৮- 

0০10) বাজার আখ্যা দিয়াছেন । এত অল্প সময়ে যোগানের বিশেষ পরিবর্তন 

কর] যায় না। ফলে চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়িয়া যায়-_-চাহিদা কমিলে দাম 

রি কমিয়া! ধায়। দামের উপর চাহিদার প্রভাব অপেক্ষাকৃত 

অত্যন্পকালীন বাজারে বেশী। উদাহরণ হিসাবে কোন একটি দিনের মাছের 
5 প্রায় অপরিনন্তিতি বাজারের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে । মাছের 

চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলেও, যোগান তৎক্ষণাৎ বাড়িতে 

পাতো না। ফলে দাম বাডে। আবার মাছের চাহিদা হঠাৎ কমিয়! গেলেও, 

যোগান কমান সম্ভব নর । কেননা মাছ বেশীক্ষণ থাকিলে পচিয়া যাইবে । ফলে 

দাম কমিবে। মার্শাল যখন লিখিয়াছিলেন তখন মাছের মতন পচনশীল দ্রব্যকে কিছু 

সময় সংরক্ষিত করিতে পারে এমন কোন বৈজ্ঞানিক বস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 

তাছাড়া সকল দ্রব্য মাছের মতন পচনশীল নয়। দাম অত্যন্ত কম মনে হইলে 

বিক্রেতা তখন বিক্রয় না করিয়া গুদামজাত করিয়া অপেক্ষা করিতে পারে। 

নিকট ভবিষ্যতে দাম বাড়িতে পারে মনে করিলে, তবেই বিক্রেতা অপেক্ষা 

করিতে পারে। তবে এইভাবে যোগানের পরিবর্তন সম্ভব হইলেও তাহ। 
উল্লেখযোগ্য নয় । 

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারবার একই দ্রব্য প্রস্তুত করে তাহারা একই 

শিল্পের অন্তর্গত। কারবার চালাইতে হইলে বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজন হয়। 

ইহাদের কতগুলি স্থায়ী-__অন্যগুলি পরিবর্তনশীল | স্থায়ী 

অল্পকালীন বর পবি- উপাদান বাড়াইতে সময় লাগে। চাহিদা স্থায়ীভাবে 

বর্তনশীল উৎপাদন কমাইয়া বুদ্ধি পাইতেছে__ইহা না বুঝা পর্যস্ত কারবারী স্থায়ী 
বাড়াইয়। ধোগান কমান বা রর 
বাড়ান সম্ভব । দ্বাধী উৎপাদন উপাদান বাড়াইবার ঝুঁকি লইবে ন1। কেননা স্থায়ী 
বা শিল্পপ্রতিষ্টানে সংখ্যা উপাদান অবিভাজ্য । একসঙ্গে অনেকটা খরচ করিতে 

০ হইবে । পরিবর্তনশীল উপাদান ইচ্ছামত বাঁডান কমান 

যায়। কারবারী প্রথমদিকে স্থায়ী উপাদান ঠিক রাখিয়া পরিবর্তনশীল উপাদান 

বাডাইয়া উৎপাদন বাডাইবার' :চেষ্টা করিবে । অল্পকালীন ( 9৮০:920200 ) 

বাজারে এইভাবে যোগ।ন নিয়ন্ত্রণ কর! হয়। বিক্রেতা এখানে একেবারে অসহায় 

নয়। মাছ ধরার ব্যাপারে নৌকা ও জাল হইল স্থায়ী উপাদান-_জেলের শ্রম হইল 

পরিবত্তনমীল উপাদান | চাহিদ] বাড়িলে দাম বাড়িবে। দাম বাড়িলে তৎক্ষণাৎ 

নৌকা ও জালের সংখ্যা! বাড়ান সম্ভব নয়। নৌকা, জাল তৈয়ার করিতে সময় 

লাগে। তাছাড়া নৌকা ও জাল এক-তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ তৈয়ার করা সম্ভব 
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নয়। চাহিদা স্থায়ীভাবে বাড়িয়াছে ইহা না বুবিয়া জেলে এই বাবদ একসঙ্গে 
খরচ করিয়া নৌকা ও জাল তৈয়ার করিবে না। একই নৌকা ও জাল বেশী বার 
ব্যবহার করিয়া_নদীবক্ষে অধিক সময় অবস্থান করিয়া যোগান বাড়াইবার চেষ্টা 
করিবে । 

দীর্ঘকালীন (.০0,৪-6:1০0 ) বাজারে স্থায়ী উপাদান বাড়াইয়া, ইহার আকার 

বৃহত্তর করিয়া বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। বাড়িয়। ষোগান 

রি রি বাড়িতে পারে । চাহিদ1 স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে 

বুঝিতে পারিলে জেলেরা অধিক সংখ্যায় নৌক1 ও জাল 
তৈয়ার করিবে । বৃহত্তর ও উন্নততর নৌক1 ও জাল প্রস্তুত হইবে । অনেক জেলে 
যাহার এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহার] পুরাতন ব্যবসায়ে ফিরিয় 

আসিবে । . 

মার্শাল অতিদীর্ঘকালীন ( 56০018: ০0: ৮1 10138-67100. ) বাজারেরও 

উল্লেখ করিয়াছেন। যোগানের পরিবর্তনের সম্ভাবনা 

চা: এখানে আরও অনেক ব্যাপক । জনসংখ্যার আয়তন, 

উৎপাদনের কলাকৌশল, মূলধনের যোগান-__ইত্যাদি 
পরিবব্তিত হইবার ফলে যোগান ও দামের পরিবর্তন হইতে পারে । 

(গ) কোন দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ককে বাজার বলে। 

চাতিদ1 ও ষোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হয়। 

বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক । 
যোগিতাব ভিত্তিতে বাজার 
প্রধানত: তিন বকম হয় প্রতিযোগিতার মারা! কিন্ত সকল বাজারে একরকম নয়। 

প্রতিযোগিতার তারতম্য হইলে দ্বাম নির্ধারণের ব্যাপারেও 

তারতম্য লক্ষিত হয় । প্রতিযোগিতার মাত্রা তিনটি জিনিষের উপর নির্ভর করে-- 

ক্রেতার সংখ্য1, বিক্রেতার সংখ্যা ও বিক্রেতার উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত তারতম্য | 

কোন কোন বাজারে-__বিশেষ করিয়। উপাদানের বাজারে_ ক্রেতার সংখ্যা খুব কম 

হওয়ায় 'তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব দেখা যায় । ভোগ্যপণ্যের বাজারে 

ক্রেতার সংখ্য] সাধারণতঃ অনেক হয় । ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে বলিয়। 

আমর] ধরিয়া লইব। প্রতিযোগিতা বলিতে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিত! বুঝিব । 

সেই হিসাবেই আমর1 বাজারের শ্রেণী বিভাগ করিব । 

১। পুর্ণাজ প্রতিযোশিতা (25165০0 00910019201000) £ 

প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ হইতে গেলে নিম্নলিখিত শত্তগুলির 
পূরণ হইবে-_ 

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা 
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* অনেক বিক্রেতা (575 3611675 ) : বাজার দাম মোট চাহিদা ও মোট 

যেগানের উপর নিভর করে । মোট চাহিদা] ও মোট যোগানের পরিবর্তন হইলে 

রি বাজার দামেরও পরিন্তন হইবে । মোট যোগান 

কোন বিক্রেতা এককভাবে হইল কোন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত 

বাজার দামের পরিবর্তন যোগান। কোন প্রতিষ্ঠানের যোগান (17011058] 
ঘটাইতে পারে না । 

81705 08200) পরিবতিত হইলে, মোট যোগানও 

পরিবতিত হইবে । মোট যোগানের তুলনায় প্রতিষ্ঠানের যোগান যদি সমান হয়, 

তবে প্রতিষ্ঠানের যোগান পরিবতিত হইলে, মোট যোগানের কোন উল্লেখযোগ্য 

(06:০90030516 ) পরিবর্তন হইবে না। বাজার দামের কোন ইতরবিশেষ হইবে 

না। বিক্রেতার সংখ্যা “অনেক' পদবাচ্য হইবে কি না তাহা মাথাগুণতি করিয়া 

ঠিক হয় না। কোন বিক্রেতা এককভাবে বাজারদামের উপর প্রভাব বিস্তার না 
করিতে পারিলে তবেই অনেক বিক্রেতা আছে ধরিতে হইবে । কোন শিল্পে ১০০টি 

প্রতিষ্ঠান আছে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগান ১৭ হইলে মোট যোগান ১০০০ হইবে । 

কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার যোগান ১* হইতে বাড়াইয়৷ ১১ করিল- অর্থাৎ 

এই প্রতিষ্ঠানের যোগান ১% বৃদ্ধি পাইল । মোট যোগান কিন্তু বাডিল মোট -১%। 

ইহার ফলে দাম কমিবার আশঙ্কা নাই ধর] যায়। অন্ত একটি শিল্পে প্রতিষ্ঠান 
সংখ্যা ১৬১-_ধরা যাক ইহার মধ্যে ১টি প্রতিষ্ঠানের যোগান ২০* এবং বাকী ১৬০টি 

প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকে ৫টি করিয়া যোগান দেয় । মোট যোগান এখানেও ১০০০ । 

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি যোগান ১০ বাড়াইলে মোট যোগান ২% বাড়িবে- বাজার দাম 

কিছু কমিবে। মাথাগুণতিতে প্রথম শিল্প অপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান 
থাকিলেও, বলিতে হইবে এখানে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক নহে। অন্ুব্পভাবে 

অনেক ক্রেতা বলিলে বুঝিতে হইবে কোন ক্রেতা এককভাবে বাজারদাম প্রভাবা স্থিত 

করিতে পারে না 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য অভিন্ন (1061505 0£ 0:00) হইতে 

(২) হইবে । বস্তগত অভিন্নতাই এজন যথেষ্ট নয়। ছুইটি 

কোন প্রতিষ্টানের উৎ্পশ্র প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বস্তগত পার্থক্য না থাকা! 
দ্রব্য অপর যে কোন প্রতি- . 
ষানের উৎপর্ন দ্রব্যের সহিত সত্বেও, ক্রেতা যদি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
নিধু'ততাবে অভিন্ন হইবে দেখায়, তবে আমাদের বলিতে হইবে, ভ্রব্য ছুইটি অভিন্ন 
নয়। বস্ততঃ ক্রেতা যে কোন কারণেই হোক, কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যকে 

অধিকতর গুণসম্পন্ন মনে করিলে, সেই প্রতিষ্ঠানের দাম বাডান কমানর কিছুটা 

ক্ষমত1 থাকিয়] যায় । ফলে প্রথম শঙটি ভঙ্গ হয় । 



বাজার ২৬৯ 
মা 

এই শিল্পে নৃতন প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের স্বাধীনতা € 55900 01 2252 

০ গাও ) থাকা চাই । বাজার দাম বাড়াইবার ক্ষমত1 একেবারে না থাকিলে 

রহ) বিক্রেতা অন্বন্তি বোধ করে। বিক্রেতা লাভ বাড়াইতে 
উৎপাদনের উপাদানগুলির 
এক শিল্প হইতে অন্ শিল্পে চায়। দ্রাম বাড়াইয়া বা খরচ কমাইয়া লাভ বাড়াইবার 
জানেত? অন্তরায় চেষ্টা করা চলে। খরচ কমাইয়া লাভ বাড়ান একটু 

কষ্টসাধ্য ব্যাপার । অনেক বিক্রেতা থাকিলে, দাম 

বাড়াইবার সহজ উপায়টি বন্ধ হইয়। যায়। বিক্রেতার সেজন্য জোট পাকাইয়। 

(85990190101) দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চায় । তাহা হইলে প্রথম শত্তটি 

ভঙ্গ হইবে । দাম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য অতিরিক্ত লাভ করা। যদি এই শিল্পে 

অবাধ প্রবেশের স্বাধীনতা থাকে, তবে এই অতিরিক্ত লাভের লোভে উত্পাদনের 

উপাদানগুলি অন্য শিল্প হইতে সরিয়া এই শিল্পে ঢুকিবে.। নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্ষ্টি হইবে, আবার অনেক বিক্রেত1 হইয়া দাড়াইবে । দীর্ঘমেয়াদী কালে বিক্রেতার 

সংখ্য। অনেক থাকিতে হইলে, অবাধপ্রবেশের স্বাধীনত' একাস্ত দরকার । 

উপরি-উক্ত তিনটি শত্ত ছাডাও বাজারের সংগঠনের দিক হইতে আরও একটি 

শর্তের উল্লেখ কর] হয়-_ 

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগের স্থবিধা থাকিতে হইবে । বাজারের 

বিভিন্ন অংশে বিনিময়ের হার সম্বন্ধে প্রত্যেক ক্রেতা ও প্রত্যেক বিক্রেতাকে অবহিত 

থাকিতে হইবে । তাহা হইলে কোন বিক্রেতার পক্ষে অপর কোন বিক্রেতা অপেক্ষা! 

ভধিক দাম আদায় করা সম্ভব হইবে না। ক্রেত। কম দামে পাইলে বেশী দাম [দয়া 

কিনিবে না। ফলে যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে বাজারে একটিমাত্র দামে কেনাবেচা 
হইবে । 

২। একচেটিয়া বাজার (14০০9০15 )2 পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ 

বিপরীত অবস্থা হইল একচেটিয়) কারবার । এথানে প্রতিযোগিতার একাস্ত অভাব । 

একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান এখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে । প্রতিষ্ঠানের যোগান ও 

মোট যোগান এখানে সমার্থক । নিখুঁত একচেটিয়া কারবারে (70516 03০02007015 ) 
সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কোন বিকল্প সামগ্রী (58501086 ) থাকে না। প্রত্যেক ক্রেতার 

পক্ষে ইহা! অপরিহার্য । একচেটিয়! কারবারী প্রত্যেক ক্রেতার নিকট হইতে তাহার 

শেষ কপর্দক পর্যস্ত আদায় করিয়। লইতে পারে। প্রত্যেকের আয়ের সবটুকু 

একচেটিয়া! কারবারীর কুক্ষিগত হইবে। বলা বাহুল্য বাস্তব জীবনে এই ধরণের 

নিখুত একচেটিয়া কারবারের দর্শন মিলে না। কারণ, সকল দ্রব্যেরই কিছু না কিছ 

বিকল্প দ্রব্য আছে। কোন কোন দ্রব্য আছে যাহাদের বদলী অপর দ্রব্য ব্যবহান্র 



২৭০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

করিলে অভাব পরিতৃপ্তির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না যেমন কফি ও কোকো। 

ইহাদ্দিগকে নিকটবর্তী বা ঘনিষ্ট (০1955) বিকল্প দ্রব্য বল! হয় । আবার অনেক 
দ্রব্য আছে যাহাদের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করিলে ছুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার 
অবস্থা হয়। ইহাদিগকে দূরবর্তী (19650) বিকল্প দ্রব্য বলা হয়। ব্যবহারিক 
নিক জাতি শাদত জীবনে একচেটিয়া! কারবার বলিতে বুঝায়-_(১) একটিমাত্র 
দাম নিযন্ত্রণ কবিতে পারে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ষোগান দেয় এবং (২) এই 

দ্রব্যের কোন ঘনিষ্ঠ বিকল্প সামগ্রী নাই। ঘনিষ্ঠ বিকল্প 

সামগ্রী থাকিলে স্বাধীনভাবে মূল্যনীতি নির্ধারণ করা চলে নাঁ। “চা'এর দ্রামের 

হেরফের করিলে কোকোর চাহিদা, যোগান ও দাম পরিবন্তিত হইবে । ফলে চায়ের 

চাহিদাও প্রভাবান্বিত হইবে । স্যতরাং একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানও যদি চা উৎপাদন করে, 

সেই প্রতিষ্ঠানকে কোকে। শিল্পের সম্ভাব্য পরিবর্তনের দিকে নজর রাখিয়া মল্যনীতি 
নির্ধারণ করিতে হইবে । একচেটিয়া! কারবারী যে মূল্যনীতিই অবলম্বন করুক না 
কেন, ঘনিষ্ঠ বিকল্প ন) থাকায় অন্যান্য শিল্পের উপর ইহা কোন প্রভাব বিস্তার 

করিবে না। একচেটিয়] কারবারী স্বাধীনভাবে মূল্যনীতি নির্ধারণের স্থযোগ পাইবে । 

৩। অপুর্ণাজ প্রতিযোশিতা 007516506 09106610010) £ বাস্তব জীবনে 

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়! কারবার-_-উভয়েই বিরল । অধিকাংশ বাজারের 

অবস্থা এই ছুইয়ের মাঝামাঝি । পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার মূল্যনীতি 
€010105 2০011০5 ) থাকিতে পারে না। কারণ, বাজার দামের উপর তাহাব হাত 

নাই । অধিকাংশ বাজারে বিক্রেতার মুল্য নীতি নিধধারণের ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে 

থাকে । বিক্রেতা দাম কিছুট। বাভাইতে কমাইতে পারে । তাই বলিয়। একচেটিয়। 

কারবারীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও তাহার নাই । অন্যন্য শিল্পের পরোয়া না রাখিয়াই 

একচেটিয়া কারবারী স্বীয় মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে । এখানে বিক্রেতার 

এতদূর স্বাধীনতা নাই । এই ধরণের বাজারকে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজার 
বলা হয়। 

অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার উদ্তব দুই কারণে হইতে পারে। বিক্রেতার সংখ্য। 

স্বপসংখ্যক বিক্রেতা একের অধিক হইলেও অনেক না হইতে পারে । বিক্রেতার 

সংখ্যা মুষ্টিমেয্র হইলে একজন বিক্রেতার যোগান আর 
মোট যোগানের সামান্য অংশ থাকিবে না। তাহার যোগানের পরিবর্তনের সঙ্গে 

সঙ্গে মোট যোগান বেশ খানিকটা পরিবনত্তিত হইবে । ফলে বাজার দামের পরিবর্তন 
তইবে। স্থতরাৎ মৃল্যনীতি নিবপণের কথা উঠে। বাজার দ্রামের পরিবর্তন হইলে 
অন্যান্য বিক্রেতা! প্রভাবান্বিত হইবে । সেই বুঝিয়! মূল্যনিতি নির্ধারণ করিতে হইবে । 



বাজার ২৭১ 

এই ধরণের বাজারকে অর্থশান্ত্রে লিগোপলি (011807195 ) বলে । অলিগোপলির 

একটি বিশেষ রূপ হইল ডুয়োপলি (49০০০15)। ডুয়োপলিতে বিক্রেতার সংখ্য। দ্রই | 

বিক্রেতার সংখ্য! অনেক হইলেও তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য যদি অভিন্ন না হয়, তাহা 

হইলেও প্রতিযোগিতা অসম্পূর্ণ হইতে পারে । বিভিন্ন উৎপাদকের উতৎ্পক্ দ্রব্য যদি 

পৃথকীভূত ( 41665£21)01965 ) হয়, তবে বাজারে এক দাম চালু না থাকিতে পারে । 
কিছু সংখ্যক ক্রেতার বিশেষ ধরণের (10:24 ) দ্রব্যের 

উৎপন্ন দ্রল্য পৃথিকীভূত . 
হইতে পাবে । প্রতি আকর্ণ থাকিবে । দাম সামান্ত বেশী হইলেও 

তাহার! ইহাই কিনিয়1 যাইবে । এখানে বিক্রেতার মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কিছুটা! আছে । েজানে দাম সামান্য বাডাইলেও তাহার ক্রেতারা 

একযোগে তাহাকে ছাড়িবে না । এই ধরণের বাজারকে একচেটিয়ামূলক 'প্রতিযোগিত। 
(7000150170911500 ০0701601009 ) বলা হয় । একচেটিয়া.কারবারীর মত এখানেও 

বিক্রেতা স্বীয় মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। বাজার দামে বিক্রয় করিতে 
সে বাধ্য নয়। তবে তাহার ক্ষমতা একচেটিয়! কারবারীর মত নিরক্কুশ নয় । তাহার 

উৎপন্ন দ্রব্যের অনেক ঘনিষ্ঠ বিকল্প সামগ্রী আছে । সুতরাং তাহাকে প্রতিযোগিতার 

সম্মুখীন হইতে হয়। 

॥ আদর্শ প্রশ্নাবলী ॥ 

1, ৮ 15 19260512766, 10 7000280120198 2 ডা 2: 69 00100180109 12026 

0০৬৪ 009 9৯6০6 01 2 10%7009 ? 

অর্থশান্ত্ে বাঞ্জার বলিতে কি বুঝায় 1 বাজারের পবিধি কি কি বিষয় দ্বার! নিবূপিত হয় ? 
[পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৫] 

2. নিশা ০০1] 5০0 01889117 7108৮99 9০০0০101105 60 ৮1023 2 

সময় হিসাবে বাজারেব শ্রেণীবিভাগ কিরূপে করিবে? [ পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৭ ] 

8. আআ 02৮18 72911650% 0০200961 6202 ? 

পৃণাঙ্গ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে ? ৃ [ পৃষ্ঠা! ২৬৭-২৬৯ ] 

এ 1096 18 11০০0০]% 9 7ত0172 7007 0010709618102 ০০০০895 17077907:1806- 

একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে? প্রতিযোগিতা! কি করিয়। অপূর্ণাঙ্গ হয় বুঝাইয়৷ দাও । 
[ পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭১ ] 



ডউনবিংগ অধ্যায় 

চাহিদা ও যোগান 
€ 71021779170 2150 519115 ) 

“দাম নিয়ামক শক্তিকে আমর] বাজার আখ্য। দিয়াছি। বাজারে ক্রেতা ও 

বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে । ইহার ফলে দামের স্ষ্টি হয়। দ্বাম কিরূপে 

নির্ধারিত হয় জানিতে হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মনোভাব € ৪6০655 ) বুঝিতে 
হইবে । ক্রেতার মনোভাব প্রতিফলিত হয় তাহার চাহিদার মাধ্যমে । বিক্রেতা 

যোগানের মাধ্যমে তাহার মনোভাব প্রকাশ করে । চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি 

নির্ণয় হইল দাম নির্ধারণ সমস্ত সমাধানের প্রথম সোপান । 

চাহিদা (1510210 )£ অভাববোধ অভাব পরিতৃপ্তির আকাজ্ষা জাগায় । 

আকাঙ্ক্ষা হইতে চাহিদার উৎপত্তি হয়। অর্থশাস্ত্রে কিন্ত চাহিদা হইতে গেলে 

কেবলমাত্র আকাঙ্ষা থাকিলেই চলিবে না। আকাঙ্ষ। 
ক্রয়ের সামর্থ্যযুক্ত ইচ্ছাই 
চাহিদা । চরিতার্থ করার ক্ষমতাও থাক1 চাই। আদার ব্যাপারী 

জাহাজের খোজ করিয়া! লাভ নাই । কেন ন। জাহাজ 

ভাড়। দিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাহার আকাজ্ষ! কোনদিন চাহিদারূপে আত্ম 

প্রকাশ করিয়া জাহাজ ভাড়ার ( অর্থাৎ বাজার দামের ) উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 

পারিবে নাঁ। চাহ্দা হইতে গ্লেলে ক্র করিবার আকাঙঙ্গার সে ক্রয় 
করিবার ক্ষমতাও থাকিতে হইবে /১ 
আয় সীমাবদ্ধ। অথচ অভাব অসংখ্য । অভাব পুর্ণ হয় দ্রব্যের সাহায্যে । 

কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের জন্য যত অধিক দাম দিতে হয়, অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ের সামর্থ্য 

তত কমিয়। যায়। অন্তান্ত অভাবের তীব্রতা বাড়িয়] যায় । এই বিশেষ দ্রব্যটির 

হাজরা আকর্ষণ তত কমিয়া যায়। ইহা কিনিবার ইচ্ছা! তত 
দাষে চাব্দি! ক্ষীণ হইয়া আসে । দাম বাডার ফলে ক্রয়ের ক্ষমতাও ত্রাস 

পায়। দামের পরিবর্তন হইলে চাহিদারও পরিবর্তন হয়। 

বস্কতঃ দাম নিরপেক্ষ চাহিদার কোন অর্থ করা যায় ন। টাকায় ১২টি কমলালেবু 

পাঁওয়! গেলে কমলালেবুর চাহিদ1 যে পরিমাণ হইবে, টাকায় ১৬টি করিয়] দ্র হইলে 
চাহিদার পরিমাণ নিশ্চয় অন্তব্ধপ হইবে । অর্থশাস্ত্রে চাহিদ] বলিতে সব সমস্স কোন 

নির্দিষ্ট দামে চাহিদ] (0619210 ৪6 ৪. 081:0659181 911০ ) বুঝায় । বিভিন্ন দাসে 



চাহিদা ও যোগান ২*৩ 

(81050080105 04555 ) ক্রেতার চাহিদ্রার পরিমাণও বিভিন্ন হয় । আবার একটি 

বিশেষ দামে ক্রেতা একটি বিশেষ পরিমাণে চাহিদা করে । ইহাকে ক্রেতার ব্যক্তিগত 

চাহিদ দাম (11701৮10051 060092180 70106 ) বল! হয়। বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার 

ক্নন্স বিভিন্ন চাহিদ। দাম থাকে । ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা (175011059] 

061758180 9০1920816 ) বল! হর । মোট চাহিদ। ব্যক্তিগত চাতিদার সমষ্টি ছাড়! 

আর কিছুই নয়। মোট চাহিদ1র স্বরূপ বুঝিতে হইলে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা 

কি করিয়া ঠিক হয় বুঝিতে হইবে । কোন একটি বিশেষ দামে ব্যক্তি কেন একটিমাত্র 
বিশেষ পরিমাণ--তাহার চেয়ে কম বা বেশী নয় চাহিদা করে, তাহা! জানিতে 

হইবে । 

ব্যক্তিগত চাতিদ। তালিকা (11001৬10081 10610850 9০1560এ16 )2 জ্ব্য 

অসংখ্য। ক্রেতা যে কোন দ্রব্য কিনিতে পারে। অবশ্ঠ ইহার ক্রেতাকে দাম 

দিতে হইবে । ব্যক্তির আয় পীমাবদ্ধ। ব্যক্তির উদ্দেশ্য সর্বাধিক সম্তোষ লাভ করা৷ 

এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ করিতে হইলে বুঝিয়। খরচ করিতে হইবে । জিনিষ যত অধিক 

পরিমাণে কেন। ভইবে, মোট উপযোগ তত বুদ্ধি পাইবে । কিন্ত জিনিষের জন্য যে 

দাম দিতে হইবে তাহ] দিয়া অন্যান্য জিনিষ কেন] যাইত | সেদিক দিয়! লোকসান 

হইবে । জিনিষ কি পরিমাণে কেনা হইবে তাহ এই লাভ লোকসানের খতিয়ানের 

উপর নির্ভর করে । 

সাধারণভাবে অভাবের কোন শেষ নাই। একটি বিশেষ অভাব কিন্ত সম্পূর্ণূপে 

পরিতৃঞ্ধ করা যায় (5808016 )। কোন এবটী দ্রব্য ক্রমান্ধয়ে পাইতে থাকিলে 

সেই দ্রব্য দিয়! যে অভাবের তৃপ্ধি হয়, সেই "অভাব ক্রমশঃ 

তপ্ত হইয়া আসিবে । ভ্রব্যটির অতিরিক্ত এক একক 

পাইবার আগ্রহ ক্রমেই কমিয়া আসিবে । (কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক হইতে 

ষে পরিমাণ উপযোগ আশা করণ যায়, তাহাকে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ বলে_/ 

কোন ভ্রব্যের পরিমাণ যত বাড়ে, সেই জ্ব্যটির প্রান্তিক উপযোগ তত কমিয় যায় । 

কোন ব্যক্তির নিকট কমলালেবুর প্রাস্তিক উপযোগ এইভাবে কমিতে পারে-__ 

ক্রমহাপমান প্রান্তিক উপযোগ 

কমলালেবুর প্রান্তিক উপষোগ 

পরিমাণ (টাকাকড়ির হিসাব ) 
১ ২৫ শ. প. 

৮. ২০ ৯% 

৩ ১৪ ০ 

৪ ১০ 



২৭৪ পৌববিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

প্রথম কমলালেবুটি পাইবার আগ্রহ বেশী। ইহার জন্য ক্রেতা ২৫ ন. প. পর্যন্ত 

পিতে রাজী আছে। 'একটি কমলালেবুর জন্য তাহার 
পরিমাণ বড়িলে প্রান্তিক চাহিদা দাম ২৫ ন. প. হইবে। প্রথমটি পাইলে আরও 
উপযোগ কমে । সুতরাং 
চাহিদা দামও কমে । একটি অর্থাৎ দ্বিতীয়টি পাইবার আগ্রহ আগের চেয়ে: 

কমিয়। যাইবে । ইহার জন্য সে ২০ ন. প. দিতে প্রস্তত 

আছে। দাম ২৫ ন. প. হইলে সে দ্বিতীয় কমলালেবুটি কিনিবে ন1। কিনিলে৷ 

তাহার লাভের চেয়ে লোকসান হইবে । স্ৃতরাং দুইটি কমলালেবুর জন্ত তাহার 

চাহিদ। দাম হইল ২০ ন. প.। ২* ন. প. দাম হইলে সে তিনটি কিনিবে নাঁ_১টি, 

কিনিবে শা__কিনিবে ঠিক ছুইটি । অর্থাৎ উপরের ছকে আমরা প্রান্তিক উপযোগের 
পরিবর্তে চাহিদা দাম লিখিতে পারি। 

ব্যক্তি কমলালেবু কতট। কিনিবে তাহ নির্ভর করে--(১) তাহার চাহিদা দামের 

ছক (10015190881 0200.9100 01105 5০1)29.1০ ) এবং (২) বাজার দামের উপর । 

বাজার দামের উপর ক্রেতার ব্যক্তিগতভাবে কোন হাত নাই । ক্রেতা যত এককই 

কিচ্ুক, প্রতি এককের জন্ত বাজার দাম দিতে হইবে । প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ 

বাজার দাম হইতে অধিক হইবে সে দ্রব্যটি কিনিয়! চলিবে । দ্রব্যের পরিমাণ বাডাক 

সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগ কিয়া চলিবে । দ্রব্যটি বাজার দাম ও প্রান্তিক উপযোগ 
সমান হইবার পর সে দ্রব্যটি কেনা বন্ধ করিবে । কেন না ইহার পরও যদ্দি সে ক্রয় 
করে, তবে প্রান্তিক উপযোগ বাজার দ্বাম অপেক্ষ1! কম হইয়া দাড়াইবে । অর্থাৎ এই 

অর্থ দিয়া অন্য জিনিষ কিনিলে তাহার অধিক উপযোগ বৃদ্ধি ঘটিবে। ক্রেতা যে 

কোন দ্রব্য এরূপ পরিমাণে কিনিবে যাহাতে দ্রব্টটির বাজার দাম ও দ্রব্যটির প্রান্তিক 

উপযোগ সমান হয় । বাজার দাঁম ১৪ ন. প. হইলে এই ব্যক্তির চাহিদা হইবে ৩; 

বাজার দাম ১৪ ন. প. না হইয়। ১ ন. প. হইলে এই ব্যক্তির চাহিদা হইবে ৪3 

ইত্যাদি । উপরের ছকটি তাহ হইলে এইভাবেও সাজান যায়_- 

বাজার দাম কমলালেবুর চাহিদ। 

২৫ ন. প. ১ 

০৩ চি 

১3 ৩ 

১০ ৯ ৪ 

ইহাই হইল এই ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদ1 তালিকা । সকল ব্যক্তির প্রান্তিক 

উপযোগের ছক এক নয়। সুতরাং সকল ব্যক্তির চাহিদা তালিকাও এক হইবে ন1। 
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কিন্ত প্রত্যেকের চাহিদা তালিকায় দেখা ষাইবে দাম বাড়িলে চাহিদা কমে । কেন 

না প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিমাণ বাড়িলে প্রান্তিক উপযোগ কমে । 

ভোগোছত্ত (29205005205 9900195 ) 2 ক্রেতার বাজার দামের উপর কোন 

হাত নাই । সে ষত এককই কিমুক প্রতি এককের জন্য তাহাকে একই দাম দিতে 

হইবে । বাজার দাম অনুসারে সে নিজের ক্রয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে । সে ততক্ষণ 

কিনিয়। চলিবে, যতক্ষণ জিনিষটির ( তাহার নিকট ) প্রাস্তিক উপযোগ বাঙ্জার দামের 

সমান ন1 হয় । কতট। কিনিলে সে এই অবস্থায় আসিবে, তাহা ব্যক্তির প্রাস্তিক 

উপযোগের ছকের উপর নির্ভর করে । শেষ ক্রীত এককের উপষোগ আর বাজার দাম 

সমান হইলে সে কেনা বন্ধ করে । ইহার আগের এককগুলির জন্য তাহার চাহিদ! 

দাম বেশী। তাই বলিয়! তাহাকে ইহাদের জন্য অধিক দাম দিতে হয় না। বাজারে 

সমস্ত একক একসঙ্গে আছে । সকল এককই একই বাজার "দামে বিক্রয় হ্য়। শেষ 

ক্রীত এককের উপযোগ বাজার দামের সমান । ক্রেতার ইহা কিনিয় লাভ ব1 

লোকসান কিছুই হয় না। পূর্ববর্তী এককগুলির বেলায় কিন্তু তাহার লাভ হয়। 

সে বাজার দাম দেয়। কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে আরও বেশী দিতে রাজী হইত । 

ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার দামের পার্থক্যকে ভোগোদ্বস্ত বলে। প্রথম 

কমলালেবুটির জন্য আমাদের ক্রেতা ২৫ ন. প: পর্যন্ত দিতে প্রস্তত ছিল। কিন্তু 
তাহাকে দিতে হইতেছে বাজার দাম--ধর1 যাক ১৪ ন. প.। স্থৃতরাং এই এককের 

উপর তাহার ভোগোছত্ত ১১ ন. প. | 

মোট উপযোগ হইতে বাজার দাম এবং ক্রীত এককের সংখ্যার গুণফল বাদ দিলে 

ভোগোঘ্ত্ত বাহির হইবে । আমরা অনেক সময় জিনিষ কিনিয়৷ জিতিয়া গিয়াছি 
মনে করি। অর্থাৎ আমর যে দামে কিনিয়াছি, দরকার হইলে আরও বেশী দাম 

দিয়াও কিনিতাম। বাস্তবিক দরকার হইলে কত বেশী দাম দিতাম, তাহা অনুমান 

মাত্র কর] যার-_-সঠিক বল! সম্ভব নয়। ভোগোদ্ৃত্বের অস্তিম্ব ্বীকার করিলেও মনে, 

রাখা দরকার ইহা মাপিবার কোনও উপায় নেই। টি 

হিদার সুত্র (৪৬৮ ০£102139170 )2 কোন জনিষের চাহিদ। সেই জিনিষের 

দ্বাম ও আরও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্তর করে। অন্তান্ত বিষয় বলিতে জাতীয় 

আয়, ও তাহার বণ্টন, লোকের রুচি, বিকল্প সামগ্রীর দাম ইত্যাদি বুঝায়। অন্যান্য 

বিষয়ের পরিবর্তন ন! হইলে দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে 
চাহিদা বাড়ে । ইহাই হইল চাহিদার স্ত্র। অন্যান্য বিষয়ের_-যেমন কুচির-_ 

পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। একটি নিদিষ্ট মুহুর্তে (৪ 8 00000270 0£ 6100৩ ) এই 
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সমস্ত বিষয় অপরিবন্তিত ধরিয়! লওয়1 ষায় । সুতরাং অন্তভাবে বল যায়-_যে কোন 

নিদিষ্ট মুহুর্তে দাম বাড়িলে চাহিদা! কমে এবং দাম কমিলে চাহিদ1 বাড়ে। 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই স্তর কেন প্রযোজ্য তাহা আমরা আগেই আলোচন। 

করিয়াছি । মোট চাহিদা বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদার সমগ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। 

হ্তরাং মোট চাহিদার ক্ষেত্রেও যে এই স্থত্র প্রযুক্ত হইবে তাহাতে আশ্চধ্যের কিছু 

নাই । দাম কমিলে চাহিদ। দ্বুইভাবে বাড়ে । যাহার। আগে হইতে কিনিতে ইচ্ছুক 

ছিল তাহার। আরও বেশী পরিমাণে কিনিতে ইচ্ছুক হইবে । যাহার। পূর্বেকার দাষে 

কিনিতে সক্ষম ছিল না, তাহার এখন কিনিতে সক্ষম হইবে । 
কোন বাজারে ক,খ ও গ তিনজন ক্রেতা আছে ধরা যাক। তাহাদের চাহিদ। 

তালিক! হইতে কি ভাবে মোট চাহিদ1 তালিক! প্রস্তৃত কর। যায় দেখান হইল-_ 

দাম কএর থ এর গ এর মোট চাহিদা 

চাহিদা চাহিদ! চাহিদ] 
৫ স্ ৯৩ ১ ২০ ৩৩০ 

৪.২ ৯০ [এ নথ ২ ১০ 

৩ ১৩ ১৩ ৩০ ৫ ০ 

৯৩ ১৪ ৩৬ ৬০ 
৯ 

এই তালিকায় বলা হইতেছে__-_বাম ৭২ টাক হইলে ক্রেতারা ৩০ একক ক্রু 
করিতে রাজী । সেই মুহূর্তে দাম ৫২ না হইয়া ৪. হইলে ক্রেতার ৪০ একক ক্রয় 

করিতে বাজী-_ইত্যাদদি। চাহিদার তালিকায় ক্রেতাদের একটি মুহূর্তের মনোভাব 
স্ম্পষ্টভাস্গে প্রকাশ পাইতেছে। “দাম ৫২ হইতে কিয়] ৪২ হইলে" এরূপভাবে পা 

কর। সঙ্গত হইবে না। দাম কমিতে কমিতে অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন হইতে পারে । 

চাহিদার তালিকা বাজার দামের উপর নির্ভর করে না। বাজার দামই চাহিদার 
তালিকার উপর নির্ভর করে। অন্যান্ত বিষয়ের পরিবর্তন হইলে.চাহিদার তালিকাও 
'অন্যব্দপ হইবে | ্ 

চাহিদার পরিবর্ডন €0:139176655 £ [067997 ) 2 চাহিদ্পুত্র কুত্র হইতে 
আমরা জানি, জিনিষের চাহিদ। ছুইটি কারণে পরিবত্তিত হইতে পারে--(৯) জিনিষের 

দাম পরিবতিত হইলে অথবা" (২) অন্থান্ত বিষয় যথা আয়, ইত্যাদি পরিবততিত 

হইলে । জিনিষের দাম কমিলে তাহার ফলে “াহিদা বাড়ে । এখানে দাম কম! 

হইল কারণ আর চাহিদাবৃদ্ধি হইল তাহার ফল । রেখাচিত্রের ভাষায়, আমর 
একই রেখার উপর আছি-_শ্ুধু আরও ভাইনে নীচের দিকে নামিয়! আসিয়াছি। 

সেইরকম দাম বাড়িলে আমরা একই রেখার উপর আরও বামে উপরের দিকে 
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উঠিয়া আনপিয়াছি। অন্যান্ত কারণে যেমন মন্দার সময় আয় কমার ফলে চাহিদা 

ক্ষমেতে পারে । দাম ঠিক থাকা সত্বেও চাহিদ। কমে । প্রতিটি দামে ক্রেতার! এখন 

'াগেকার তুলনায় কম কিনিতে ইচ্ছুক। রেখাচিত্রের ভাষায়, গোট। চাহিদ। রেখাই 

বামে নীচে সরিয়া। আসিয়াছে । বস্ততঃ নূতন চাহিদারেখার স্ষষ্টি হইয়াছে । সেই 
রকম, চাঠিদ। বাড। মানে, গোট। চাহিদারেখা ডাহিনে উচৃতে উঠিয়। গিয়াছে । 

৯৯টি ১৫ 
৬. ক্রয়ের পরিযান 

চাহিদার পরিবর্তন বলিতে কোন্ ধরণের পরিবর্তনের কথা বল। হইতেছে সে 

সম্বন্ধে কোন অম্পষ্কত। থাকিলে চলিবে না। দাম কমার ফলে চাহিদ1 বাড়িলে, 

দাম কমা হইল তাহায় কারণ__চাঁহিদা বুদ্ধি হইল তাহার ফল। চাহিদ! বাঁভার 
ফলে আবার দাম বাঁডিবে--এ কথা বলার উপায় নাই । তাহা হইলে দাম ও 

চাহিদার পরিবর্তন গোলকধাধার কৃষ্টি করিবে । অন্তান্ত কারণে যদি চাহিদা কমে 

_যেমন মন্দার সময় আয় কমার ফলে-_তাহা হইলে নিশ্চয়ই দাম কমিবে। 

চাহিদার পরিবর্তন এখানে কারণ-_দামের পরিবর্তন ইহার ফল।' 
লোকের রুচির পরিবর্তন হইলে, চাহিদার পরিবর্তন হয়। আমরা যদি 

নিরামিষাশী হইয়। পড়ি, তাহা হইলে মাছের চাহিদ প্রতিটি দামে এখনকার তুলনায় 

কম হইবে । আবার নিরামিষাশী ব্যক্তিরা যদি প্রোটিন খাছের প্রয়োজনে মাছ 

খাওয়া স্থরু করে তবে মাছের চাহিদারেখ ভাহিনে উচুতে উঠিয়া াইবে। ব্যবসা- 
বাণিজ্য মন্দা হইলে লোকের আয় কমিয়া যাইবে । জিনিষপত্রের চাহিদারেখাও 

কমবেশী নীচুতে নামিয়া আসিবে । আয় ব্টনে অধিকতর সাম্য হইলে দরিদ্র 
৩৩৬ 
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ব্যক্তিদের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের চাহিদারেখা উপরে উঠিয়া! যাইবে, বিলাসন্্রব্যের 
চাহিদারেখা নীচুতে নামিয়া আসিবে । কোনও জিনিষের বিকল্প বস্ত আবিষ্কৃত হইলে 
বা বিকল্পের দাম কমিলে, সেই জিনিযের চাহিদারেখা নীচে নামিয়া আসিবে । 

সিনেমা বন্ধ থাকিলে থিয়েটারে যত ভীড় হইবে, সিনেমা খোল। থাকিলে ভীড় হইবে 
তাহ]”অপেক্ষা কম 1৬/ 

আন্নানুগ-স্থিভিস্থাপকতা! (11)509296 [195610165 0£ 1096758159 ) £ আয় 
বাড়িলে কমিলে চাহিদা বাড়ে কমে । কিন্তু আয় বাড়া কমার ফলে সকল জিনিষের 

চাহিদার সমান হ্বাসবৃদ্ধি ঘটে নাঁ। আয় দ্বিগুণ হইলে, চাল ডালের চাহিদ। 
সাধারণতঃ. দ্িগুণ হইবে না। সিনেমা ব। খেল। দেখার চাহিদ1 দ্বিগুণ হওয়। আশ্চর্যের 

ব্যাপার নয় । আয়ের পবিবত্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিবতডনের পরিমাণগত সম্পর্ককে 

আয়াহুগ স্থিতিস্থাপকতা বলে। সাধারণতঃ আয়ের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার 

পরিবর্তন অধিক হইলে, সেই সকল জিনিষকে বিলাস-সামগ্রী বলা চলে । আর আয়ের 

পরিবত্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন কম হইলে, সেই সফল জিনিষকে প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী বলা ষায়। 

*ল্যানুগ স্িতিস্থাপকতা। (71105 12195610165 0: 102108179 ) 2 চাহিদার 

স্ত্র হইতে আমরা জানি, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয় । প্রায় 

সকল জিনিষের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য । দাম নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়িলে কমিলে 

সকল জিনিষের চাহিদার সমান হ্রাসবুদ্ধি ঘটে না। দামের নিদিষ্ট পরিমাণ পরিবর্তন 

ঘটিলে বিভিন্ন জিনিসের চাহিদ বিভিন্ন পরিমাণে পরিবতিত হয়। দামের পরিবর্তনের 

সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তনের এই পরিমাণগত ( 05906561565 ) সন্বন্ধকে চাহিদার 

স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিলে এই মুল্যান্থগ স্থিতিস্থাপকত! 

বুঝায়। 

কোন জিনিষের দাম পরিবতিত হইলে তাহার চাহিদ1 দুইটি স্থত্রে পরিবত্তিত 

হয়। কোন জিনিষের দাম কমিলে, ধরিতে হয় ব্যক্তির প্রকৃত আয় বাড়িয়াছে । 

আয় বাড়ার ফলে ব্যক্তি অন্ত জিনিষের সঙ্গে এই জিনিষও অধিক পরিমাণে ক্রয় 
করিবে । এই জিনিষ ক্রয়ের পরিমাণ কতটা বাড়িবে তাহ! জিনিষটির আরয়ানুগ 

স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে । দ্বিতীয়তঃ দাম কমিবার ফলে জিনিষটির বাজার 

দাম ও প্রান্তিক উপযোগের সমতা ক্ষুন্ন হইবে। প্রাস্তিক উপযোগ বাজার দাম 

অপেক্ষা অধিক হইবে । সর্বাধিক সম্ভোষলাভের জন্য উভয়ের সমতা ফিরাইয়) 

আনিতে হইবে । জিনিষটির প্রান্তিক উপযষোগ যদি পরিমাণ বাড়ানর ফলে 

তাড়াতাড়ি কমিয়া আসে, তাহা হইলে ক্রয়ের পরিমাণ সামান্য বাড়াইলেই, প্রান্তিক 
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উপযোগ কমিয়া বাজার দামের সমান হইবে । আৰ প্রান্তিক উপযোগ যদি 

ধীরে ধীরে কমে, তাহা হইলে জিনিষটিব ক্রয়ের পরিমাণ অনেকখানি বাড়াইলে 
প্রান্তিক উপযোগ কমিয়! বাজার দামের সমান হইবে । দ্বিতীয় স্যত্রে দম কমিবার 

ফলে চাহিদা কতখানি বাড়িবে তাহ! নির্ভর করে জিনিষটির প্রান্তিক উপযেগ 

কতট1 তাড়াতাড়ি বা ধীরে কমে তাহার উপর । জিনিষটির গকুতি যদ এইরূপ হয় 

যে ইহ] সহজেই অন্যান্ত অনেক বেশী জিনিষের পরিবর্তে ব্যবহার কর] চলে, তবে 

প্রান্তিক উপযোগ ধীরে ধীরে কমিবে। যত কম সংখ্যক জিনিষের পরিবণ্ডে ইহ 

ব্যবহার করা চলিবে, তত তাডাতাডি ইহার প্রান্তিক উপযোগ কমিফ 

আসিবে । 

দামের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিধর্তন অধিক হইলে তাহাকে স্থিতিজ্ছাপক 
(51850০ ).চাহিদা বলে। দামের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিতর্তন সামন্ত 

হইলে তাহাকে অস্থিতিষ্থাপক (17)6155010) চাহিদা বলে। 

“অধিক” ও “সামান্ত” কথ! দুইটির সন্তিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। একই পব্রিমাণ 

পরিবর্তনকে কেহ সামান্ত এবং অপর কেহ অধিক বলিতে পারে । সেইজন্য মাশা৷ল 

স্থিতিস্থাপকতার মাপকাঠি হিসাবে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের দিকে নজর রাখার কথ! 

বলিয়াছেন । দ্াম কমাবাডার ফলে চাহিদ1 যদি এমনভাবে বাড়ে কমে যাহাতে মোট 

ব্যয় ঠিকই থাকিয়! যার, তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা হইবে এক €(-১)। দাম 

কমিলে চাহিদা] যদি এত বেশী বাড়িয়া যায় যে ইহার ফলে মোট ব্যয়ও বাড়িয়া যায়, 

তবে স্থিতিস্থাপকতা হইবে একের অধিক (১৯১)। এই ধরণের চাহিদাকে স্থিতি 

স্থাপক বল। হইবে । দ্রাম কমিলে চাহিদ1 যদি অতি সামান্থা বাড়ে যাহার ফলে মোট 

ব্যয়ও কমিয়] যায়, তবে স্থিতিস্থাপকতা হইবে এক অপেক্ষা কম (-€১)। সাধারণ 

ভাষায় ইহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বল] হইবে । নীচে তিনটি উদাহরণ দেওয়] 

হইল £- 

৫১) (২) (৩) 

. দাম চাহিদা মোটব্যয় | চাহিদা মোটব্যয় | চাহিদা] মোট ব্যয় 

৫. ৬ 

৪. ৭ ৫ 

১নং তালিকায় দাম যাহাই হোক মোট ব্যয় সব সময় ৩০”২-এখানে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা- ১। ৩নং তালিকার দা কমার ফলে মোট ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে 
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_-এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত ১-এর অধিক-_অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক চাহিদা । ২নং 
তালিকার দাম কমার ফলে ব্যয় কমিতেছে-__এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর 

কম--অর্থাৎ চাহিদা স্কিতিস্থাপক | 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি প্রয়োগ করিবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা 

অবলম্বন কর! দরকার । একই জিনিষের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্থান-কাল-শ্রেণী- 

ভেদ বিভিন্ন ূপ হইতে পারে । আবার চাহিদ? এক দামে স্থিতিস্থাপক এবং অন্ত দামে 

অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে । 

বিলাপদ্রব্যের চাহিদ1 স্থিতিস্থাপক এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা অস্থিতি- 

স্তাপক হয়। কোন কোন বিলাসদ্রব্য কোন কোন শ্রেণীর নিকট প্রয়োজনীয় মনে 

হয় (০9020610081 05053581155 )-_যেমন মোটরগাভী । মোটরগাডীর দাম 

অনেকখানি বাড়িলেও ইহার! মোটরগাভী কিনিবেই । হীরক সাধারণ লোক 

কিনিতে পারে না। যে হীরক ব্যবহার করে লোকে তাহাকে ধনী মনে করে। 
ভীরকের দাম কমিয়া গেলে সকলেই ইহ] ব্যবহার করিতে ভরু করিবে । পদমর্যাদার 

স্মারক হিসাবে ইহার মূল্য থাকিবে না। ফলে যে সমস্ত ধনী লোক পূর্বে ইহা 
ব্যবহার করিত, তাহারা আর হীরক ক্রয় করিবে না। তাহাদের দেখাদেগি সাধারণ 

লোকও আর ভীরক ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাঁকিবে না । ইহার চাহিদ। কমিয়! যাইবে | 
সুতরাং বিলাসদ্রব্য হইলেই যে চাহি স্থিতিস্বাপক হইবে তাহা নহে । প্রয়োজনীয় 

দ্রব্যেরও আবার শ্রেণীভেদ আছে । লবণ বা দিয়াশলাই এর দাঁম অত্যন্ত কম। 

আমাদের আয়ের অতি সামান্য অংশ আমরা ইহাদের পিছনে খরচ করি । ইভাঁদের 
দাম দ্বিগুণ ভইলেও প্ররুত আয় সামান্যই কমিবে । ফলে ইহাঁদের চাহিদ1 বিশেষ 
কমিবে না। পোষাক পরিচ্ছদের দাম দ্বিগুণ হইলে তাহাদের, চাহিদা কিন্ত বেশ 

খানিকটা কমিবে । কেননা আমাদের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এই খাতে আমর 

খরচ করি। ইহাদের দাঁম দ্বিগুণ হইলে, প্রকৃত আর অনেকটা কমিবে। ফলে 
পোধষাক-পরিচ্ছদ আমরা কম কিনিব। 

যে সকল দ্রব্য বহু কাজে ব্যবহার কর চলে তাহাদের চাহিদ1 সাধারণতঃ স্থিতি- 
স্াপক্ক তয়-__যেমন আযীলুমিনিয়ম বা ছেড1 কাপডের টুকরা । ইহাদের দাম কমিলে 

একসঙ্গে অনেক শিল্ে ইভাদের চাহিদা বাঁডে। ফলে মোট চাতিদ! উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে বাডে। 

যে ভ্রব্যের যত বেশী বিকল্প দ্রব্য থাকিবে, তাহার চাহিদা তত বেঙ্লী স্থিতিস্তাপক 

হইবে । চায়ের দ্রাম বাঁডিলে, অনেকে চায়ের পরিবর্তে কফি ব্যবহার করিবে । ফলে 
চায়ের চাহিদা অনেকথানি কমিবে। 
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যে দ্রব্যের স্থায়িত্ব যত বেশী, তাহার চাহিদা! তত বেশী স্থিতিস্থাপক হইবে । 

ডলের দাম বাড়িলে অনেক লোক পুরাতন উলের জাম দিয়াই শীতকাল কাটাইয়। 

দিবে। দাম বাড়ার ফলে চাহিদা বেশ খানিকট] কমিয়া যাইবে । মাছ-ছুধের 

বেলায় কেন স্থগিত রাখার উপায় নাই । একবার ব্যবহার করিলেই এগুলি নিঃশৈঝ 

হইয়া যায়। 
অতি উচ্চ দামে জিনিব কিনিতে একমাত্র বিশেষ ধনী ন্যন্ভিরাই সক্ষম? 

তারপরও যদি আর একটু বাডে, তাহাতে এই সব ধনী ব্যক্তিদের কিছুমাত্র আসে খায় 

না। যে ব্যক্তি ৫০০২ দিয়া কাশ্মীরী শাল কিনিবে, দ্রাম ৫১০২ হইলে সে কেন] বন্ধ 
র[খণিবে না। এই অবস্থায় দাম কমিলে ধাডিলে চাহিদার বিশেষ বেশীকম ভইবে না । 

চাহিদা হইবে অস্থিতিস্থাপক। আবার দাম অনেকখানি কমিয়া গেলে অতি দরিদ্র 

লোকেও কিনিতে পারিবে । যার যতখানি খুপী ক্রয় করিতে বাধা থাকিবে না। 

ইহার পর দাম যদি আরও কমে, চাহিদা বাদ্ডার সম্ভাবনা খুব কম। চাহিদা হইবে 
অস্থিতিস্থাপক । 

একই দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবহারে বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা থাকিতে পারে | ২ 

যোগান (5917191% ) 2 চাহিদ। ও দামের বিপরীতমুখী সম্পর্ক চাহিদার সুত্রে 

আলোচনা করা. হইয়াছে । সেইরূপ যোগান ও দামের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইয়া 

যোগানের স্তর খাডা কর যায় কিন! দেখিতে হইবে | ক্রেতা সর্বাধিক সম্ভোষলাভের 

যারা চেষ্টা করে | চাহিদ] এই চেষ্টার প্রকাশ ; বিক্রেতার উদ্দেশ্য 

দেওয়া হয় । সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা । এই উদ্দেশ্য প্রতিফলিত 

হয় যোগানের মধ্য দিয়) । সস্তোষ কডায়ক্রান্তিতে মাপা 

যায় না। মুনাফা টাকাকডির অঙ্ক, সহজেই পরিমাপ করা যায়। এদিক হইতে 

যোগানের সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ | কিন্তু সময়ের প্রশ্ন জড়িত থাকায় যোগানের 

ধারণা জটিল হইয়া পড়ে। টি হইল মোট অর্থাগম (7০:51 ঢ২৮০০০৪ ) 
এবং মোট ব্যয়েব (79681 0956) পার্থক্য |) এই পার্থক্য সব সময় ধনাত্মক 

(595105 ) না হইতে পারে | স্বল্পকালীন মেয়াদে লোকসান হওয়! বিচিত্র নয়। 

দীর্ঘকালীন মেয়াদে লোকসান চলিতে থাক! অসম্ভব । দীর্ঘকালীন মেয়াদে 

উতৎ্পাদনব্যয় পুরাপুরি পোষান চাই। হ্বল্পনকালীন মেয়াদে 
মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের 
উপর নির্ভর কবে উৎপাদনব্যয় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কলান না হইতে পারে। 

ঘুরাইয়! বল! চলে স্বল্পকীলীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন 
ব্যয়ের ধারণা অভিন্ন নহে। ক্রেতার তরফে এই মুস্কিল নাই। সন্তোষ কোন 

সময়ই খণাত্মক (,58৪61৮০ ) হইতে পারে না। স্বল্পকালীন যোগান উৎপাদনব্যর 
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ব্যতীত অন্ঠান্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে । দীর্ঘকালীন যোগান উতপাদনব্যয়ের উপর 

নির্ভর করে । সেখানেও অন্ত সমন্যাঁ আছে । পরিমাণ (9:০০) বাড়িলে প্রীস্তিক 

উপযোগ সব সময় কমে । চাহিদারেখা সেজন্য সব সময় নিক়্াভিমুখী হয়। উৎপাদন 
বাড়িলে প্রান্তিক ব্যয় না বাভিয়৷ কমিতে পাঁরে-_-আবার অপরিবন্তিত থাকিতে পারে। 

বোগানরেখা দেজন্য উত্ব্পাভিমুখী হইতে পাঁরে__আবার নিক্পাভিমুখী বা সরলরেখাও 
হইতে পারে । যোগান বুঝিতে হইলে উতপন্নের বিধি অর্থাৎ উৎপাদন বাডিলে 

উতৎ্পাদনব্যয় কিরূপে পরিবন্তিত হয় জান। দরকার । 

প্রান্তিক ব্যয় ও গড ব্যয় (7%19151091 0956 8170. £১৮51৪£৪ 0095 ) 2 

উত্পাদন বাডাইলে মোট ন্যয়ও সঙ্গে সঙ্গে বাডিবে। মোট ব্যয় কি হারে বাডিবে 

তাহাই হইল প্রশ্ন । মোট ব্যয় অতিরিক্ত এককপিছু যে হারে বাড়ে অর্থশাস্ত্রে 

তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে প্রান্তিক ব্যয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত এক একক উত্পাদন 

কবিতে গেলে মোট ব্যয় যতটা বাড়ে তাহাকেই বলা হয় প্রান্তিক ব্যয়। উত্পাদন 

বাড়াইলে প্রান্তিক ব্যয় কমিবে বাডিবে, না অপরিবক্তিত 
তণবক্ত এক একক উত্পাদন 

কবত গেলে মোট ব্যয় যতটা থ।কিবে, তাহ জানা একাস্ত প্রয়োজন । যোগান বেশী 

বাড়ে তাহাকে প্রান্তিক করিলে মোট ব্যয় যতটা বাডিবে মোট অর্থাগম তাহ? 

2৮ অপেক্ষা বেশী বাডিবে কিনা তাহার উপর নির্ভর করে 

মুনাফা বাডিবে কিনা । মুনাফার হিসাব করিতে হইলে প্রাস্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক 

ব্যমের তুলনা অপরিহার্য । গড ব্যয় বাডিবে কি কমিবে তাহাও নির্ভর কুরে 

গড ব্যয় ও প্রীস্তিক ব্যয়ের সম্বন্ধের উপর | প্রান্তিক ব্যয় যতক্ষণ গড ব্যয় অপেক্ষা 

কম থকিবে, গডব্যয় ততক্ষণ কমিতে থাকিবে । শ্রীস্তিক ব্যয় বাড়িতে বাডিতে 

গড ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইয়! পড়িলে, গড ব্যয়ও বাড়িয়া চলিবে । গড় ব্যয়ের 

মপ্ো স্বাভাবিক মুনাফা (191205] 01956) ধরা হইয়া থাকে । অতিরিক্ত মুনাফা 

হইতেছে কিনা তাহা নির্ভর করে দাম ও গড ব্যয়ের সম্বন্ধের উপর | বিভিন্ন 

স্তরের মোট উত্পাদন ও মোট ব্যয় জানা থাকিলে তাহ! হইতে বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক 

ল্যর ৪ গড ব্যয় অনায়াসে হিসাব করা যায়; নীচের ছকটির সাহায্যে ব্যাপারটি 

পরিষ্কার করা যাইতে পারে। 

মোট উত্পাদন ' মোট ব্যয় গড় ব্যয় প্রাস্তিক ব্যয় 

১০ ১৭৩. ১৭০২ 

১২ ১৯২২ ১৬২ হি, 

১৪ | ২১০. ১৫২. ৯২. 

১৬ ২৩০২ ৬১৪৩৮ ৯০২ 
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মোট উৎপাদন মোট ব্যয় গড় ব্যয় প্রাস্তিক ব্যয় 

১৮ ২৫২. ১৪. ১১২. 

৩ ২৮০-২ ১৪২. ১৪.. 

২২ ৩১৬২ ১৪৩৬ ১৮২ 

উত্পাদন ১০ না করিয়া ১২ করিলে মোট ব্যয় ১৭০২ না হইয়া ১৯২২ হয় 
অর্থাৎ ২২২ বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত ছুই এককের জন্য ২২২ অতিরিক্ত ব্যয় হয়। 

প্রান্তিত ব্যয় বা অতিরিক্ত এককপিছু ব্যয় হইল ২২২-২-*১৯২। উৎপাদন ১০ 

হইলে গড় ব্যয় হয় ১৭০২-৯১০-- ১৭২1 উৎপাদন ১২ করিলে গভ ব্যয় ১৯২২ - 
১২-১৬২। উৎপাদন ১৮ পর্ধস্ত বাড়াইলে গড ব্যয় ক্রমশঃ কমিতেছে। প্রাস্তিক 
ব্যয় ১২র পরে বাডিলেও ১৮ পরধস্ত গড ব্যয় অপেক্ষা কম। উত্পাদন ২ হইলে 

প্রান্তিক ব্যয় বাড়িয়া! গড ব্যয়ের সমান। গড ব্যয় এখন নিয্নতম পধায়ে 

পৌছিযাছে। ইহার পর হইতে প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হওয়ায় 

গড ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে। উৎপন্নের বিধিতে আমর প্রান্তিক ব্যয় ও গড 

ব্যয়ের পরিবর্তন কেন এই ধরণের হয় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব । 
৬ উওপন্সের বিধি (],৬ ০ [৪০:95 ) ৪ প্রতিষ্ঠানের উত্পাদন দিয়া আমর 
সরু করিব। উত্পাদন করিতে হইলে বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ প্রয়োজন । 

কতকগুলি উপাদান দরকার বুঝিয়া যখন তখন বাড়ান কমান যায়। ইহাদ্দিগকে, 
আরাকানের নর পরিবর্তনীয় উপাদান €৬৪:019015  £8060:5 ) বলে। 

ও প-বনর্তনীয় উপাদানে কিছুসংখ্যক উপাদান শ্বল্পকালীন মেয়াদে বাড়ান কমান 

রিতা যায় না । ইহাদিগকে স্থির উপাদান (ঢ1৪৭ 19০6০:9 ) 
বল তয়। স্থির উপাদানগুলি একযোগে (191005 ) দরকার হয়। উৎপাদন 

কমাইলে-_এমন কি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিলেও_স্থির উপাদান বাবদ খরচ 

কমাইবার উপায় নাই । জুতা ঠতয়াঁর করিতে হইলে চামড়ার সঙ্গে কারখান1 ঘরও 

লাগিবে। জুত। যত বেশী সংখ্যায় উৎপাদন করা হইবে, চামড়াও তত অধিক 

পরিমাণে খরচ হইবে । স্ৃতরাং চামডা হইল পরিবর্তনীয় উপাদান । জুতা তৈয়ার 

করা সাময়িক ভাবে বন্ধ হইলেও কিন্তু কারখানার ভাড়া দেওয়া বন্ধ করিবার উপায় 

নাই । অতএব ইহ] হইল স্থির উপাদান । পঞ্চম অধ্যায়ে 
প্রান্তিক ও গড় ব্যয় প্রণমে 
কমিক পরে ক্রমশঃ বাডিবে  ক্রমহ্াসমান উৎপন্ন বিধি আলোচন]। করিবার সময় আমরা 

দেখিয়াছি স্থির ও পরিবর্তনীয় উপাদানের মধ্যে একটি 

কাম্যতম অনুপাত থাকে । হ্বল্পকালীন মেয়াদে স্থির উপার্দান বাড়ান যায় না। 

পরিবর্তনীয় উপাদান বৃদ্ধি করাই উৎপাদন বাড়াইবার একমাত্র রাস্তা । পরিবর্তনীয় 
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উপাদান ক্রমান্বয়ে বাড়ায়! চলিলে শেষ পর্ধস্ত প্রান্তিক ও গড় ব্যয় বাড়িতে 
থাকিবে । কাম্যতম অনুপাতে না পৌছান পযন্ত গড় ব্যয় কমিতে থাকিবে এবং 
প্রাস্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম থাকিবে । 

সময় যত বাড়ান হইবে, স্থির উপাদানের সংখ্যা তত কমিয়া যাইবে । কোন 
কারখানা ৫ বৎসরের জন্ত ইজারা লওয়া আছে । এই ৫ বৎসরের মধ্যে এই বাবদ 
খরচ কমাইবার উপায় নাই । মেয়াদ ফুরাইলে প্রয়োজনমত ছোট কারখান1 ভাড। 

লওয়] যায় । তখন ইহা পরিধর্তনীয় উপাদানের পর্যায়ে 

পর পড়িবে । সময় যতই বাডান হউক একটি বিশেষ উপাদান 

_-সংগঠন--স্থিরই থাকিয়া যায়। সুতরাং কাম্যতম 

অনুপাতের ওণ্ন উঠে। দীর্ঘকালীন মেয়াদেও প্রান্তিক ও গড ব্যয় কিছুদূর কমিয় 
তারপর বাড়িতে সরু করে। স্বপ্পকালীন মেয়াদে যত ত্রতবেগে বাড়ে কমে, 
দীর্ঘকালীন মেয়াদে তদপেক্ষা মস্থরগতিতে পরিখতিত হয় । 

কোন প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে ধরা যাক, বাজাবদাম ৫ টখকা। এই শিল্পের 
অন্ততুক্ত কোন প্রতিষ্টান কতটা যোগান দিবে তাহা নিব করিধে প্রতিষ্ঠানটির 
প্রান্তিক ব্যয়ের ছকের উপর। প্রত্যেকটি অতিরিক্ত একক বিক্রয় করিয়! 
প্রতিষ্টান ৫২ পায়। স্থতরাং প্রান্তিক ব/য় বাভিয়া ৫ না হওয়া পধস্ত প্রতিষ্ঠান 
যোগান বাভাইয়া চলিবে । প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় নিক্নলিখিতরূপে পরিবঞ্তিত হয় 
ধরা যাক। 

উত্পাদন প্রান্তিক ব্যয় (স্বল্পকালীন ) দীম ব্ল্পকালীন যোগান 
৯০ ০ ৬২. 3২২ ১৩২ 

১০১ ৫. ৫২. ১০৩ 

১৯৩৭২ ৪২. রিং ১০৪ 

১০৩ ৫২ হি ১০৫ 

১৪৪ ৬২. 

৯০৫ ৭ 

১০১ একক যোগান দিলে প্রাস্তিক ব্যয় ৫২ হইলেও এই প্রতিষ্ঠান ১*৩ একক 
যোগান দিবে । ১০১ এর পর অত্তিরিক্ত এক একক যোগান দিয়া অতিরিক্ত ৫২ 
অভিযান পাওয়া যায়। অথচ ইহার ফলে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৪. 
রেখার উধ্বমুখী অংশই অর্থাৎ ১২ বেশী মুনাফা বা কম লোকসান হয়। দাম ৫২. 
প্রতিষ্ঠানের যোগাননেখা! থাকিলে তাহার পক্ষে ১০৪ একক যোগান দেওয়1 সম্ভব 
শয়। কারণ তাহা হইলে তাহার মুনাফা ১২ কমিয়! যাইবে অথবা লোকসান 
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১২ বাড়িয়া যাইবে । দ্বাম ৬২ হইলে ১০৪ একক যোগান দিতে পারে । অর্থাৎ 
প্রান্তিক ব্যয়ের ছক যেখান হইতে বাড়িতে স্থরু করিল, সেই অংশকে প্রতিষ্ঠানের 
যোগানের ছক বল চলে। প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন যোগান সম্বন্ধে একই 

কথা বলা চলে । কেবলমাত্র স্বল্পকালীন প্রাস্তিক ব্যয়ের স্থলে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক 

ব্যয় লিখিতে হইবে । 

শিল্সের যোগান (1795505 ৪95015 )£ এইবার আমরা শিল্পের যোগান 

সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি । শিল্পের যোগান পরিবর্তিত হইবার তিনটি কারণ 
থাকিতে পারে--€১) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার পরিবর্তন, ২) প্রতিষ্ঠানের আকারের 

(5০816 ) পরিবতন-_অর্থাৎ স্থির উপাদানের পরিবর্তন এবং (৩) পরিবর্তনীয় 

উপাদানের হ্বাসবৃদ্ধি। স্বল্পকালীন মেয়াদে প্রথম ছুটি ঘট! সম্ভব নর । একমাজ্স 

পরিবততনীয় উপাদান কমাইয়] বাডাইয়1 স্বল্পকালীন যোগান কমান বাড়ান চলে। 

] প্রতিষ্ঠানগুলির যোগান স্থচী পাশাপাশি যোগ দিলেই 
শিল্পের ঘলকালান যোগান 
রেখা উধ্বণুখী। শিল্পের যোগান স্চী পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের স্বল্প 

কালীন যোগান ও দামের মধ্যে প্রত্যক্ষ (411500) 

সম্পর্ক বতমান | সুতরাং শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান ও দামের মধ্যেও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 

থাকিবে । দাম যত বাড়িবে শিল্পের শ্বল্পকালীন যোগান ত৩ বাড়িবে । অর্থাৎ শিল্লের 

স্বল্পকালীন যোগানরেখা ভাহিনে উর্ধ্ষমুখী হইবে । উপরের ছকে যে প্রতিষ্ঠানের 

যোগানস্চী দেওয়া হইয়াছে, কোন শিল্পে সেইরূপ ১০০টি প্রতিষ্ঠান থাকিলে, ৫সই 

শিল্পের যোগান-স্থচী হইবে 

6১) (২) 

দাম শিল্পের ব্বল্পকালীন যোগান দাম শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগ!ন 
3.২ ১৩২০০ ৩৫৩ ১০২০০ 

৮ ১০৩০৩ ৪. ১০৩৩৩ 

২৯ ১০৪০৩ ৪8৫৩ ্ ১৩৪০০ 

নী ১০৫৩০ ৫২ ১০৫০০ 

প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘকালীন যোগান ক্চাগুলি পাশাপাশি সাজাইয় যোগ 

করিলেই শিল্পের দীর্কালীন যোগান-স্থচী পাওয়! যাইবে । প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন 

দীর্ঘকালীন ব্যয় স্বল্পকালীন যোগান দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। স্থতরাং শিল্পের 
ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইতে দীর্ঘকালীন যোগানও দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাডিবে। 

্ শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখাও সাধারণতঃ উর্ধ্মুখী 

হইবে । দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় শ্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা ধীরগতিতে 
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বাড়ে। কারণ দীর্ঘকালীন মেয়াদে স্থির উপাদানের উন্নতি বা আকার পরিবর্তন 

করিয়া ব্যয় হ্রাস কর সম্ভব | শ্বল্লকালীন মেয়াদে যে ষে উপায় ব্যয় সংক্ষেপ কর! 

যায় দীর্ঘকালীন মেয়াদে তাহা অনায়াসে কর] যায় । অধিকস্ কোন কোন স্থির 

উপাদানের পরিবত্তনও দীর্ঘকালীন মেয়াদে সম্ভবপর-_যাহা স্বল্পকালীন মেয়াদে 
সম্ভবপর নয়। দীর্ঘকালীন ব্যয় কখনই স্বল্পকালীন ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে পারে 

নাঁ। স্থতরাং দীর্ঘকালীন যোগান স্থচী আগের পৃষ্ঠার ভাহিনে ২নং ছকের মত হইবে । 

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সব সময় মুনাফা অর্জন না করিতে পারে । কোন কোন 

সময় লোকসান ন] দিয়! উপায় থাকে না। কিন্তু চিরকালের জন্য লোকসান দিয়! 

ব্যবসার করা অসম্ভব । দাম গভ ব্যয় অপেক্ষ! কম হওয়! মানে ত্বাভাবিক মুনাফা! 

অজিত না হওয়া । তাহা হইলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 

ইভান সংখ্যা কমিতে থাকিবে € ইহা! কেবলমাত্র দীর্ঘকালেই 
সংখ্যা কমিবে। সম্ভব ) এবং যোগান কমিতে থাকার ফলে দাম বাডিয়' 

গড় ব্যয়ের সমান হইবে । দাম গড ব্যয় অপেক্ষা অধিক 

হইলে স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ হইবে । ফলে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাডিবে 
(ইহা কেবলমাত্র দীর্ঘকালেই সম্ভব )। যোগান বাড়িতে ও দাম কমিতে থাকিবে । 

শেষ পর্যস্ত দাম গড় ব্যয়ের সমান হইবে । 

সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যোগানস্থচী একই প্রকার হইলে দীর্ঘকালীন মেয়াদে 

সকল প্রতিষ্ঠানই এরূপ যোগান দিবে যাহাতে দাম প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের সমান 

ভয় । গড ব্যয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হওয়া মানে গড় ব্যয় নিক্নতম মানে (02010107000) 

ৃ 7009551015 ) পৌছাইয়াছে ॥ যোগান বাডাইবার জন্য 
দর্ঘকালীন যোগানরেখা 

কখন খজুরেখা৷ হয় । দাম বাঁড়াইবার দরকার নাই। হে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে 
কেবলমাত্র সেইসকল প্রতিষানগুলির উপর নির্ভর করিতে 

হইলে, দাম না বাঁডিলে যোগান বাড়িত নাঁ। কিন্তু নৃতন প্রতিষ্টানের আবির্ভাবের 
ফলে দাম ন1 বাড়িয়াও ষোগান বাডিতে পারে । এক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন যোগানরেখা। 

ঝজুরেখা হইবে । অবশ্ঠ প্রতিগ্নানগুলির ব্যয়রেখার তারতম্য থাকিলে দীর্ঘকালীন 

যোগানরেখা, নৃতন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব সত্তেও, উর্ধ্বদুখী হইবে । 

পরিশেষে ইহা মনে রাখা দরকার, নৃতন নূতন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের ফলে 

বাহিক সুবিধা €[য6505818:50190109155 ) দেখা দিতে পারে । এই বাহিক 

স্বিধাগুলি যদি অত্যন্ত প্রকট হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের 

যোগানরেখা উর্ধ্বমূখী হওয়া সত্বেও, শিল্পের যোগান দাম 

কমিতে পারে এবং শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা নিয়্াভিমুখী হইতে পারে। 

কগন নিম্বাভিমুখখী হওয়া সম্ভব 



চাহিদা ও যোগান ২৮৭ 

শিল্পের শ্বল্লকালীন যোখানরেখা সব সময়ই উর্ধ্বাভিমুখী হইবে । শিল্পের দীর্ঘকালীন 
যোগান রেখাও সাধারণতঃ উ্ধ্বাভিমুখী হইথে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ইহা খজুরেখা ও 
নিক্মাভিমুখী রেখার রূপও ধারণ করিতে পারে । 

4 [ | রঃ 
রি জর 

রঃ এ বম 

/ 
চিন টি 

*% সখ ও ঘ 

১ নং চিত্র ২ নং চিত্র ৩ নং চিত্র 

১ নং চিত্রে সচ হইল স্বল্পকালীন যোগানরেখা এবং দ্ধ হইল দীর্ঘকালীন 

যোগানরেখা । 

২ নং চিত্রে দ্ঘ হইল দীর্ঘকালীন যোগানরেখা--সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয়রেখা 

অভিন্ন । 

৩নং চিত্রে দঘ হইল 1নয়়াভিমুখী যৌগানরেখা-_বাহিক সুবিধার ফলে । 

১ নং চিত্রে দেখা যায় দাম চছ- জঝ । বুদ্ধি পাইলে স্বল্পকালীন যোগান বাডে কখ, 

কিন্তু দীর্ঘকালীন যোগান বাডে গঘ। গঘ১কখ। 

স্বল্সকালীন মেক্াদে যোগান কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নিভর করে 
€ছ956915 15002100105 58015 0 606 91501670619] ) হ অনিষ্ট কাল 

বহু লোকসান দিয় ব্যবসা করিতে পারে ন1। দীর্থকালীন মেয়াদে উতপাদনব্যয় 

পূরাপুরি সঙ্কুলান হইতে হইবে । দীর্ঘকালীন যোগান সেজন্য দীর্ঘকালীন উৎপাদন- 

ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। ক্ল্পলকালীন মেয়াদে লোকসান হওয়া সম্ভব । কিন্ত 

লোকসান সহা করিবারও সীমা আছে । স্থির উপাদান বাবদ খরচ করিতে রেহাই 

পাওয়] যায় নী । উৎপাদন বন্ধ করিলে এই খরচের পরিমাণ লোকসান সহা করিতে 

হইবে । ইহাই হইল সবাধিক সম্ভব লোকসান । উত্পাদন করিলে পরিবত্তনীয় 

উপাদান বাবদ খরচ করিতৈ হইবে । সামগ্রী বিক্রয় করিয়া! যদি এই ব্যয়টুকুও 

সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে কেহ যোগান দিবে না। সময় সময় ভবিস্তাতে. ভাল 
ব্যবসায়ের আশায় ইহা অপেক্ষাও কম দামে কোন প্রতিষ্ঠান যোগান দিতে পারে। 

স্বল্লকালীন মেয়াদে যোগান অর্থাৎ বিক্রয়ের ইচ্ছ। নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলির উপর 

নির্ভর করে । 



২৮৮ পোৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

ব্যবসায় বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থার দিকে খেয়াল রাখিতে হইবে । চারিদিকে 

মন্দার ভাব থাকিলে, যন্ত্রপাতি স্থবিধা দামে বিক্রয় করা যাইবে না। এই সময় 

কারবার গুটাইতে গেলে অযথা লোকসান ম্বীকার করিতে হইবে । মন্দা চিরস্থায়ী হয় 

না। মন্দা কাটিয়1 গেলে যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিয়া! ভাল দাম পাওয়। যাইবে | সেই স্ুুসময় 

না আসা পধস্ত, দাম উত্পাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হইলেও, ব্যবসায় চালাইয়। যাওয়া 

যুক্তিসঙ্গত মনে হইতে পারে । 

নিবদ্ধ মূলধনের খাতে অতিরিক্ত খরচ হইয় থাকিলে, কারবার গুটাইবার অস্থবিধা। 

আছে । অনেক কলকজ' একটি বিশেষ কাজে ছাড়া অন্ত কাজে লাগে না । এই ব্যবসায়ে 

লোকসান হইলেও উৎপাদক নাচার । স্বাভাবিক মুনাফা না পাইলেও, অনেক সময়, 

কাজ চালাইয়। যাইতে হয় । 

কারবারীকে দূরঘৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইবে । কেবলমাত্র বর্তমানের হিসাব করিলে 

চলিবে না। ভবিষ্কতের কথাও মনে রাখিতে হইবে । বর্তমান যোগান কেবলমাত্র 

বর্তমান দাম দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয় না। ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন কিরূপ হইতে 

পারে, সেই সম্বন্ধে কারবারীর ধারণ! বর্তমান যোগানকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। 

ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধি পাইবে মনে করিলে সে বর্তমান যোগান কমাইয়া দিবে। 

আবার ভবিষ্যতে দাম আরও কমিবে মনে করিলে, ৫স বর্তমান যোগান, 

বাড়াইয়৷ দিবে । 

ব্যবসায়ের চাকা একবার বন্ধ হইলে পুনরায় চালু কর] কষ্টকর ব্যাপার । যাহার 

কাচামাল যোগান দিত তাহারা অন্ত ব্যবসায়ীয় সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবে । খরিদ্দার 

অন্য ব্যবসায়ীর হাতে চলিয়া যাইবে । শ্রমিক অন্তত্র কাজে লাগিয়া! যাইবে । কারবার 

একেবারে বন্ধ করিলে অন্ত কথা । নতুবা কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। কাজ 
চালাইতে গেলে নগদ টাকাকড়ির দরকার । যোগানদারদিগকে কিছু কিছু টাকা দিতে 

হইবে । শ্রমিককে মজুরী দিতে হইবে । তখন লোকসান দিয়! বিক্রয় করিয়াও নগদ 
টাকার সংস্থান করিতে হা ্ 

। ॥ আদর্শ প্রশ্মমাল। ॥ 

1 56565 8700. 930101810 6159 19৮7 01 17081079170, 

চাহিদার সুত্র বর্ণন। ও ব্যাখ্যা কর । [ পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৬] 

5, ভে 60105108৬01 1010012518151708 018,559] 0111165 &00. 069506 17020) 16 606 

[০ 01 10830209100, 
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চাহিদা ও যোগান ২৮৪৯ 

ক্রমহাসষান প্রান্তিক উপযোগের সুজটির ব্যাখ্য!কর। চাহ্দার শুত্রটি ইহা কইতে কিরূপে 

পাওয়া যার দেখাও । [ পৃষ্ঠা ২৭৩-২৭৫ ] 

10195808019 ৪6991210981] 06111652007. 2152510%] 0611165, 

সামশ্রিক উপযোগ শু প্রান্তিক উপযোগের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও । [ পৃষ্ঠা ২৭৩-২৭৪ ] 
102৮ 2৪ 0০070807779778 8070105 ? 

ভোগোছত্ব কাহাকে বলে ? [ পৃষ্ঠা ২৭* ] 
1586 15 78018961015 0 10610057072 10186108191 ০০৮৮7০০)০--15:128610 2200. 12081581)0 

10091708190. 

'চাহ্দার স্থিতিস্বাপকতা কি? স্থিতিস্বাপক ও অ-স্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থকা 

নির্ণয় কর। [ পৃষ্ঠা ২৭৮-২৮১ ] 

[18 79897৮91388 ০£ 72019 09618 6০ 007:0108,89 £০)০ 17) 805 22000062618, 100 

০087 6019. 1025৬ 619 ৯00০0015659 09200800. 00759, | 

ভাবতের বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ষেকোন পরিমাণে সোনা ১০০২ তোলা দরে কিনিতে ইচ্ছুক । এই 

অবন্থা দেখাইয়া চাহিদারেখ। অঙ্কন কর। 

0105৮৮% 00100075002 ঠ551695 692097908 10৮ 50 101115, 10৮৮7 608 500:০0701569 

00102570001, 

কলিকাতা পৌরনিগম «০টি লবীর জন্য টেগার ডাকিয়াছে। উপযুক্ত চাহ্িদারেখ!। অস্কন 

কর। | 
৬726 18951001752 155 2:০9 6159 1906079 0966817000170106 39015 ? 

যোগান কাহাকে বলে কোন্ কোন বিষয়ের উপর যোগান নির্ভর করে? [পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৩ ] 

10৮৮7 2 [09100600. 901.920.19 200. 91070157 5910.90010 200 6:0919%10 10911 17798210. 

একটি চাহিদার তালিকা ও একটি যোগানের তালিকা লেখ এবং অর্থ বুঝাইয়া দাও । 



বিংশ অধ্যায় 

পুর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নিধরণ 
( 11805 106661:770117286801) 11) 1৮] 81159 01 1১61860% 

| €01781966161019 ) 

অতি অল সময়ের দাম (৬০: 91707619180. 7১1০5) 2 

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে দ্রাম নিরধারিত হয়। কেবলমাত্র 

চাহি ব। কেবলমাত্র যোগানদ্বার দাম নিরূপিত হয় না। দাম ক্রেতা ও বিক্রেত! 

উভয়ের দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়। তবে উভয়ের প্রভাব সমান নাও হইতে পারে । 

টি উপর কাহার প্রভাব অধিক হইবে তাহ নিভর 

উপযোগের সমান হইলেও করে সময়ের ব্যবধানের উপর । অতি অল্প সময়ে 

নি রে রি যোগানের পরিবর্তন করা কঠিন। এক্ষেত্রে দাম চাতিদার 

উপর নিভর করে বেশী মাত্রায় । চাহিদার তীব্রতা যত 

বেশী হইবে দামও তত অধিক হইবে । কোন কারণে মাছের চাহিদা বাড়িয়া! গেলে 

সেইদ্িনের মত বাজার দাম বাড়িয়া যাইবে । সেইদ্দিনই মাছের চালান বাডান সম্ভব 

নর। যোগান যাহা আছে তাহাই থাকিবে । এই নিদিষ্ট ষোগান কত দামে বিক্রয় 

হইবে তাহ নির্ভর করিবে চাহিদার অবস্থার উপর | ক্রেতারা প্রত্যেকে দ্রব্যটি সেই 

পরিমাণে ক্রয় করিবে যাহাতে প্রত্যেক ক্রেতার নিকট জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ 

জিনিবটির বাজারদামের সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অধিক হইলে 
জিনিষটির যোগানের কিয়দংশ অবিক্রীত থাকিবে । বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার 

ফলে দাম কমিবে। প্রান্তিক উপযোগ চাহিদার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। 

জেইজন্য বল] হইয়াছে অতি অল্পকালের বাজারে দাম চাহিদার তীব্রতার উপর নির্ভর 
করে । দ্রামের সঙ্গে উত্পাদন ব্যয়ের সম্পর্ক এখানে নাই | চাহিদা কম হইলে দাম 

না কমিয়া উপায় নাই । লোকসান হইলেও উৎপাদক এখানে নাচার। লোকসান 

এড়াইতে হইলে দাম বাড়া প্রয়োজন । দাম বাড়িতে হইলে যোগান কমান দরক!র । 
কিন্তু অতি অল্প সময়ে যোগান কমান বাড়ান যায় না। সুতরাং উৎপাদন ব্যয় সঙ্কুলান 

হইবার নিশ্চয়তা এখানে নাই | 
কয হইল নির্দিষ্ট যোগান। দাম যাহাই হউক যোগান কষ। অর্থাৎ যয' 

হইল যোগান রেখা । চ ছ' হইল চাহিদা রেখা । তাহা হইলে দাম হইল যপ। 
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দাম যদি য প অপেক্ষা অধিক যেমন য ফ হয়, তবে চাহি] ও যোগানরেখার মধ্যবর্তী 

০০০০ চিহ্নিত অংশ অবিক্রীত রহিয়৷ যাইবে এবং বিক্রেতাদের প্রতিযোগিতার ফলে 

দাম কমিবে। আবার দাম য প ' 
অপেক্ষা কম যেমন য ব হইলে | চর 
চাহিদার --- চিহ্নিত অংশ মিটান ক 

সম্ভব ₹ইবে না এবং ক্রেতাদের প্রতি- [| 
] যোগিতার ফলে দাম বাড়িবে । এক- ৰ 

মাত্র দাম য প হইলে চাহিদা ও [ 

যোগান সমান হ্য়। এই দামে 

ক্রেতাদের মোট চাহিদা নিদিষ্ট +* ্ 
যোগানের সমান হয়। স্ুতরাৎ এই দমই অতি অল্প সময়ে টিকিবে। চাহিদার 

তীব্রতা অধিক হইলে চাহিারেখ। আরও উধের্ধে উঠিত এবং বাজার দামও তদনুযায়ী 

অধিক হইত। 
যোগানের প্রভাব একেবারে নাই মনে করিলে ভূল হইবে । যোগান অর্থাৎ 

বিক্রেতা ন1 থাকিলে কেবলমাত্র চাহিদ] বা ক্রেতার দ্বার! দাম নির্ধারিত হইতে পারে 
না। তা ছাভা যোগান কোন ক্ষেত্রেই একেবারে অনড় থাকে না । অপরিবর্তনীয় 

যোগানের উদাহরণ হিসাবে অতি সহজে পচনশীল বা লাগ যায় ন] এইরূপু 

সামগ্রীর উল্লেখ কর! হয় । £বীজনাধেবিমিওটত্ের সু 

সত্যটীঁকি স্ত দাম পছন্দসই ন। হইলে বিক্রেতা নিজ ব্যবহারের জন্য পা দিতে পারে টি 

যোগান বিক্রেতার বিক্রয় করিবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । দাম যত বাড়িবে 

বিক্রেতার বিক্রয় করিবার ইচ্ছা অর্থাৎ যোগানও তত বাড়িবে । ভবিষ্যতে দামের 

গতি কিরূপ হইবে এ সম্বন্ধে বিক্রেতার অনুমোদশের উপর যোগান নির্ভর করিবে । 

ভবিষ্তাতে দাম বাড়িবে মনে হইলে বর্তমানে বিক্রয় করিবার ইচ্ছা কমিবে। ছুধ-মাছ বা 

কাচা তরকারি সংরক্ষণ কিছুট1 কঠিন। তাহ হইলেও ইহাদের বিকল্প ব্যবহারের 
সম্ভাবনা মনে রাখা দরকার | ছুধ ক্ষীর করিয়া বিক্রয় করা যায়। মাছ শুকাইয় রাখা 

যায়। কোল্ড গ্রোরেজের (০০91 50০188০ ) সাহায্যে কিছুটা সংরক্ষণও কর] যায় । 

ভবিষ্যতে দামের গতি সম্বন্ধে ধারণা বতমানের যোগানকে প্রভাবান্বিত করিবে । 

অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের দাম বুঝিতে হইলে স্বল্প সময়ের বাজারদাম সম্বন্ধে আলোচন! 

কর দরকার । 

স্ব সময়ের দাম (519016-06211090 70101০5) 2 কতকগুলি উপাদান 



২৯২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ব পরিচয় 

অপরিবর্তনীয় ও অন্যান্ত কতকগুলি উপাদান পরিবর্তনীয়__স্বপ্প সময় বলিতে ইহাই 
বুঝায় । স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বাডিয়] ব1 প্রতিষ্ঠানের 
স্থির উপাদানের প্রকৃতি পরিবত্তিত হইয়। যোগান বাভিতে 

পারে না। কিন্তু পরিবর্তনীয় উপাদ্দানের পরিমাণ বাড়াইয়। অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় 

উপাদানের ব্যবহারের মাত্রা বাড়াইয়! ষোগান বাড়ান যায়। 

প্রথমে প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা করা যাক। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক, 

অর্থাৎ দামের উপর প্রতিষ্ঠানের এককভাবে কোন হাত নাই । তাই বলিয়৷ প্রতিষ্ঠান 

একেবারে অসহায় নয় । বিক্রয় করিলে তাহাকে বাজার 

০485558 কাকার দামে বিক্রয় করিতে হইবে । কিন্ত সেই দামে সে কতটা 
যোগান দিবে তাহা নির্ধারণ করিবার চুভাস্ত ক্ষমতা 

তাহার আছে। সেই দামে যে পরিমাণ যোগান দিলে সর্বাধিক মুনাফা অজিত 

হইবে, যোগানের পরিমাণ সেই হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে । বাজার দাম অত্যন্ত কম 

হইলে অবশ্ত লোকপানও হইতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও লোকসান যথাসম্ভব কম 

করিবার উদ্দেশ্তে প্রতিষ্টান উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিবে । অর্থাত যে 

পরিমাণ যোগীন দিলে সর্বাধিক মুনাফা সর্বনিম্ন লোকসান হয় প্রতিষ্ঠান সেই পরিমাণ 

ধোগান দিবে । 

প্রতিানের উদ্দেগ্ত সর্বাধিক মুনাফ1 অর্জন করা । প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় 

সমান হইলে মুনাফা সর্বাধিক হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় আর 

বাজারদাম সমান অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় ও বাজারদাম সমান হইলে মুনাফা সুর্বাধিক 
হয়। প্রতিষ্ঠানের যোগান এইরূপ হুইলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে এবং প্রতিঠান . 

ভারসাম্যের (6৫111100800 ) অবস্থায় আসিবে । কিন্তু এই দামে মোট ঘোগান ও 

মোট চাহিদ। সমান না হইলে এ দাম ঠিক থাকিবে না। সুতরাং স্বল্পকালীন মেয়াদে 

ভারসাম্য হইতে হইলে অর্থাৎ কোন দাম টিকিয় থাকিতে হইলে দুইটি শর্ত যুগপৎ 

পূর্ণ হইতে হইবে । (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এপ যোগান দিবে যাহাতে প্রান্তিক 

ব্যয় ও প্রদত্ত দাম সমান হয়! এবং (২) এইভাবে শিল্পের ষোগ।ন যাহ1 হইবে 

তাহা প্রদত্ত দামে মোট চাহিদার সমান হওয়া চাই । একটি উদ্দাহরণ দিলে ব্যাপারটি 

পরিষার হইবে । 

ধরা যাক ৫২ বাঞ্জারদাম এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগান ১০০ হইলে প্রাস্তিক 

ব্যয় ৫২ হয়। প্রতিানের সংখ্যা যদি ২০০ হয় তবে ৫২ দামে মোট যোগান হইবে 

২০,০০০। ৫২ দামে মোট চাহিদা যদি ১৭১০০” হয়, তাহা হইলে দা ৫২ 

থাকিতে পারে না। ধরা যাক দাম কমিয়! টা. ও ৫০ হইল। প্রতিষ্ঠান গুলির 

স্বল্প সময় কাহাকে বলে 
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যোগান বদলাইতে হুইবে | বাজারদাম টা. ৪'৫০ হওয়ায় ষোগান একপ করিতে 

হইবে যাহাতে প্রান্তিক ব্যয়ও টা. ৪৫* হয়। ধর]যাক ৯* যোগান দিলে প্রাস্তিক 

ব্যয় টা. ৪ ৫০ হয়। তাহ হইলে এই দামে মোট যোগান দাড়াইবে ১৮,০০০ । এই 
দামে যদি মোট চাহিদাও ১৮,০০০ € চাহিদীর নিয়ম অনুসারে দাম বাড়িলে চাহিদা 

বাডে ) হয়, তাহ হইলে ইহাই হইবে ভারসাম্য দাম €(এ.08151010 0155 )। 

কোন সংগঠক অন্য ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ মুনাফ। যে পরিমাণ করিতে পারে, তাহাকে 

স্বাভাবিক মুনাফা বলে। নিদিষ্ঠ শিল্পে যদি দীর্ঘকাল ন্বাভাবিক মুনাফা হইতে কম 
মুনাফা হয়, তাহা হইলে সে অন্ত শিল্পে সরিষা! যাইবে | প্রতিষ্ঠান সংখ্যা কমিয়। দাম 
বাড়িবে। আবার ম্বাভাবিক মুনাফা হইতে অধিক মুনাফা হইলে অন্য শিল্প হইতে 

সংগঠকরা এই শিল্পে আপিবে। প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বাড়িয়!? যোগান বাডিবে। ফলে 

দাম কমিবে। সেইজন্য বারংবার বলা হইয়াছে দীর্ঘকালীন মেয়াদে লোকসান 

স্বীকার করা জন্ভব নয়। স্বাভাবিক মুনাফ। অজিত হইতে হইবে-_ইহার 
বেশীও নয় আবার ইহার কমও নম । উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা 

ধরা আছে। স্থতরাং দীর্থকালীন মেয়াদে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাম ও 

প্রান্তিক ব্যয় সমান হইলে চলিবে নাঁ-মোট যোগান ও মোট চাহিদ1 দীর্ঘকালীন 

ভিত্তিতে সমান হইতে হইলে দাম ও গড ব্যয়ও সমান হওয়া? চাই। প্রাস্তিক ব্যয় 

ও গড় ব্যয় সমান হইলে গড় ব্যয় নিয়্তম মানে পৌছায় তাহ! আমরা! পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি | "সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয়রেখা একজাতীয় হইলে সকল প্রতিষ্ঠানই 

নিয়তম গড় ব্যয় উৎপাদন করিবে । ইহাই হইল পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বিশেষ 
'আকয়ণ। 

৩৭ 



২৯৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্র হক্পকালীন দাম নির্ধারণ দেখান হইয়াছে । ২নং চিত্রে 

প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়রেখা বা যোগানরেখা প ব। উডপ্রাস্তিক আয়রেখ। । 

প্রতিষ্ঠানের যোগান টঠ(-৯*) হইলে প্রান্তিক ব্যয় ঠধ”ও প্রান্তিক আয় টঙ 

সমান হয়। এই ধরণের ২০০ প্রতিষ্ঠান আছে । সকলের প্রান্তিক ব্যয়রেখা অভিন্ন 

ধরা হইয়াছে । এই ভিত্তিতে টী. ৪'৫* দামে মোট যোগান দাড়ায় ৯০ * ২০০. 
১৮১০০০ | ১মং চিজ মোট চাহিদারেখা ও মোট যোগানরেখা অঙ্কিত হইয়াছে । 

এখানে দেখা যাইতেছে টা. ৪:৫০ দামে মোট চাহিদাও ১৮১০০০। ক্ুতরাং চাহিদ! 

ও যোগানের এই অবস্থায় শ্বল্লকালীন মেয়াদে বাজারদাম ঈলাড়াইবে টা. ৪-৫*1/ 
বাজারদাম ও স্বাভাবিক দাম (15211556 01105 800 [01109] 111০5 ) 2 

দাম চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। দাম নির্ধারণের তত্বে চাহিদ1 ও 

যোগানের একটি বিশেষ অবস্থা কল্পনা করিয়া আলোচনা করা হয়। চাহিদ1 ও 

যোগানের অবস্থা ভিন্নরূপ ধরিলে দামও শেষ পর্ষস্ত অন্তরূপ দাড়াইবে । একটি বিশেষ 
অবস্থায় যাহা স্বাভাবিক অন্য অবস্থায় তাহাই নিতান্ত অন্বাভাবিক হইবে । পূর্ণাঙ্গ 

প্রতিযোগিতার বাজারে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্ত 

একচেটিয়া বাজারে ইহা! মোটেই স্বাভাবিক নয় । সেখানে দাম প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা, 

বেশী হওয়াই স্বাভাবিক । স্বাভাবিক দাম ও ন্যায্য (19691 ) দাম এক নয় । ধানের 

বাজারে প্রতিযোগিতা আছে । চাহিদা ও যোগান অন্ুযাক্ী স্বাভাবিক দামও থাকিবে । 

যোগান কম হইলে স্বাভাবিক দাম শ্বভাবতঃই অধিক হইবে । এই দামে অনেকে হয়ত 

ধান কিনিতে পারিবে না। স্ুতরাং এই দামকে আমরা স্যাষ্য দাম না বলিতে পারি । 

কিন্ত ইহাকে সেইজন্য স্বাভাবিক দাম ন। বল ভুল হইবে । ৃ 

আমরা চাহিদা ও যোগানের একটি নিদিষ্ট অবস্থ1 কল্সন1 করিয়! লই | চাহিদ। 

ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হয়। স্বল্প সময়ে চাহিদার পরিবর্তনের 

ফলে দ্বাম যথেষ্ট উঠানামা করিতে পারে । দামের পরিবতনের ফলে যোগানের 

পরিবতন হইবে কিন্তু যোগানের পরিবর্তন হইতে সময় লাগে । দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া 

যোগানের পরিবর্তন ঘটে । ইহার ফলে চাহিদার পরিবত্তনজনিত দামের পরিবর্তন 

পুনরায় পরিবতিত হইতে থাকে । দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা কমে বাড়ে 
এবং যোগানও পরিবতিত হয়। শেষ পর্যন্ত যে ভারসাম্য দাম দাড়ায় তাহাকেই 
সাধারণতঃ স্বাভাবিক দাম বল হয়। অবশ্য এই স্বাভাবিক দাম কোন সময়েই বাস্তবে 

পরিণত হয় না । কারণ আমর] চাহিদ1] ও যোগানের ষে অবস্থা কল্পন। করিয়। আলোচনা। 

স্থরু করিয়াছিলাম, ইত্যবসরে তাহার কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিবেই । পরিবতন৷ 

জগতের সনাতন অ-পরিবর্তনীয় ধর্ম । 



পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ২৯৫ 

বাজারদাম হইল স্বল্লকালীন বা অতি অল্পকালীন দ্াম। অতি অল্পকালীন দাম 

চাহিদার অবস্থার উপর নির্ভর করে তাহা আমর দেখিয়াছি । ইহ। প্রান্তিক উপযোগের 

সমান, কিন্ত গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সে সংশ্রব বজিত । 

ত্বল্পকালীন দাম ক্ল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। ইহা প্রাস্তিক উপযোগেরও 

সমান | কিন্তু গড ব্যয়ের সমান হইবে এনপ নিশ্চয়তা নাই। হ্বল্পকালীন দাম গড় 

ব্যয় অপেক্ষা কম বা অধিক হইতে পারে। অর্থাৎ স্বল্পকালে ম্বাভাবিক মুনাফ। 

অপেক্ষা কম বা অধিক মুনাফা হইতে পারে । ইহাকে অনেক সময় শ্বল্লকালীন স্বাভাবিক 

দাম বল হয়। 

দীর্ঘকালীন দাম দীর্ঘকালীন প্রীস্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের সমান হইবে । সর্বাধিক 

মুনাফা অর্জনের সর্ত মিটাইতে হইলে দাম ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা 
প্রয়োজন । স্বাভাবিক মুনাফার কম বেশী অজিত হইতে পারিবে না_এই সর্ত 

মিটাইতে হইলে দাম ও গডব্যয়ের সমতা প্রয়োজন । সকল প্রতিষ্ঠান যদি সমজাতীয় 

€(100100961)2005 %8.5001:5 ) হয়, তাহাদের ব্যয়রেখা অভিন্ন হইবে । প্রত্যেক 

প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় সমান হইবে । অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিক্নতম 
গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিবে । 

সকল প্রতিষ্টান সমজাতীয় না হইলে তাহাদের ব্যয় রেখাও ভিন্ন হইবে । সে ক্ষেত্রে 

প্রশ্ন উঠিবে দীর্ঘকালীন দাম কোন্ প্রতিষ্ঠানের গড়ব্যয়ের সমান হইবে | এক্ষেত্রে একটি 

প্রতিষ্ঠানের কল্পনা কর। হয়। কোন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা করে-_কোন প্রতিষ্ঠান 

লোকসান দেয়_-প্রাস্তিক প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনীফ1 মাত্র অর্জন করে। দীর্ঘকালীন 

দাম প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গভব্যয়ের সমান হইবে । 

যোগান যত সহজে বাড়ান কমান যাইবে, স্বাভাবিক দ্রাম ও বাজারদামের পার্থক্য 

তত কমিয়া আসিবে । চাহিদা বাডিলে দাম বাড়িবে। দামের পরিবর্তনের ফলে 

যোগানের পরিবর্তন ঘটিবে । যোগানের পরিবর্তন যদি দীর্ঘকাল বিলম্বে ঘটে, তাহ? 
তত দীর্ঘ সময় বাজারদাম উৎপাদন ব্যয় অর্থাৎ স্বাভাবিক দাম অপেক্ষা বেশী থাকার 

স্থযোগ পাইবে । 
৬৮৮ 

॥ আদর্শ প্রঙ্মাল! ॥ 

4, 9100 10 [1098 18 0969170781890. 170 629 1706978506100 01 6255 10699 01 10687708705 

50 9131)15, 

চাক্দা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় বুঝাইয়া দাও। 

[ পৃষ্ঠা ২৯০-২৯৪ ] 



২৯৬ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

2,17013561705518 096 9977 11%7096 2109 220 02705102108, 3201291200০ 21859 

17008 01 2 00778700015 18 0810070017080, 

বাজারদাষম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। বাজার দাম কি করিয়া নির্ধারিত 

হয় ব্যাখ্যা কর। [ পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৫, ২৯০-২৭৪ ] 

[1108 02078] 76199 01 0 00200800165, 20098 9090016161008 01 90109016100, 691008 

009 90091 60163 118918170%1 ০০৪৮ 01 [9000 001102-৮1)1901888, 

প্রতিযোগিতার বাজারে ম্বাভাবিক দামের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হুইবার প্রবণতা দেখা যায় 

কেন বুঝাইয়! দাও । [ পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৫ ] 

3, 

একবিংশ অধ্যায় 

একচেটিয়! বাজারে দাম নিধণরণ 
(7০৬ 1৬019019015 7১:10 15 1)2:61:27011)20) 

কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি সামগ্রীর মোট যোগান সম্পর্ণ এককভাৰে 
নিয়ন্ত্রণ করিলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়। এই প্রতিষ্ঠান একমালিকানা 

অংশীদারী বা যৌথ মূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে । অনেক সময় বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া] একচেটিয়া সংগঠন সৃষ্টি করে । আবার ক্ষুদ্রতর প্রতিছন্দীদিগকে 
গ্রাস করিয়! কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া ক্ষমত! লাভ করে ইহাও দেখা যায়। 

কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার আইন করিয়া একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অধিকার মঞ্রুর 
করে । চাহিদ। সীমাবদ্ধ হইলে ক্রমহ্াসমান ব্যয়বিধির সুবিধা পাইবার জন্যও এক- 

চেটিয়া প্রতিষ্ঠানের স্থষ্টি হয়! যে কারণে এবং যে প্রকারে একচেটিয়া কারবারের 

উৎপত্তি হউক না কেন, ইহার মূল বৈশিষ্ট্য হইল মোট যোগানের উপর একক কর্তৃক 

(51738]15 ০০0৮:০] )। কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্রাই কর্পোরেশনই একমাজ 

প্রতিষ্ঠান যে কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। একই সহরে একাধিক বিদ্যুৎ- 
সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থাকিলে খুঁটি, বৈদ্যুতিক তার প্রতৃতি সরঞ্জাম নিরর্থক বেশী খরচ 

হইবে। জায়গার অপব্যয় হইবে । রাস্তাঘাট অধিকবার খোড়াখুড়ি করিতে হইবে । 
সেজন্য সামাজিক স্বার্থের খাতিরে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানকে বিছ্যুৎ সব্রবরাহের অধিকার 

দ্বান কর হইয়াছে । কলিকাতা ইলেক্ট্রক সাপ্লাই কর্পোরেশন এইভাবে একচেটিয়! 
ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। 

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। প্রতিষ্ঠানের যোগান 
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মোট যোগানের তুলনায় অতি নগণ্য । প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিবর্তন হইলে 
মোট যোগান অতি সামান্তই পরিবতিত হয় । ফলে "ুতিষ্ঠানের যোগান কমা-বাডার 

ফলে বাজারদাম বাডাকমার সম্ভাবন] নাই ধর? চলে। বাজারদাম প্রতিষ্ঠানের 
আওতার বাহিরে | প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মুল্যনীতি (৮:০2 ০018০ ) নির্ধারণের 
সমস্যা নাই । একচেটিয়1 বাজারে প্রতিষ্ঠঠনগত যোগান ও শিল্পগত যোগান অভিন্ন । 

প্রতিষ্ঠানের যোগান যে হারে পরিবর্তন হইবে মোট যোগানও ঠিক সেই হারে 

পরিবতিত হইবে । প্রতিষ্ঠানগত যোগান পরিবর্তিত হইলে এক্ষেত্রে বাজারদামেরও 

পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য | একচেটির। কারবারী যোগান কমাইয়া বাড়াইয়1 ব1জারদাম 

বাড়াইতে কমাইতে পারে । স্তরাং মুল্যনীতি নির্ধারণের সমস্যা তাহার পক্ষে 

রীতিমত বাস্তব | 

পূর্ণাঙ্গ গ্রতিযোগিতায় শুধু গরতিষ্টানের সংখ্যাই অনেক নর । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 

উৎপন্ন সামগ্রী অবিকল একরকম । ফলে যে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের বহু 

নিখুঁত পরিবর্তন (22169০0 59050100055 ) থাকে । কোন প্রতিষ্ঠান তাহার নিজন্ব 

উত্পাদন কমাইয়! বাজারদাম বাডাইতে পারে না কাব্ণ, ক্রেতার] পরিবর্ত সামগ্রী দ্বার) 

তাহাদের চাহিদ1 মিটাইবে । পরিবত্ত ব] বিকল্প সামগ্রী যত কম হইবে, বাজারদামের 

উপর বিক্রেতার প্রভাব তত বেশী হইবে । কোন দ্রব্যের যদি আদে কোন পরিবর্ত 

সামগ্রী না থাকে এবং তাহার যোগ।ন যদি কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, 

তাহা হইলে তাহাকে নিখুত (55০15 ১ একচেটিয়া কারবার বলা যাইতে 
পারে । এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী যতই দাম বুদ্ধি করুক আমরা নিরুপায় । কারণ 

ইহার কোন পরিবর্ত নাই । একচেটিয়া! কারবারী দাম চড়াইয়া৷ আমার্দের শেষ কপদদক 

আদায় করিয়া লইতে পারে । আমাদের সৌভাগ্য বাস্তবজ্গতে এই ধরণের 

একচেটিয়! কারবার দেখা যায় না। আমাদের অভাব বহুবিধ ও আয় সীমাবদ্ধ হওয়ায় 

সকল অভাবের মধ্যে সাধারণভাবে প্রতিযোগিতা দেখ দেয় । অর্থাৎ সকল দ্রব্যেরই 

কিছু না কিছু পরিবর্ত আছে । তবে পরিবর্ত সম্বন্ধ কোথাও ঘনিষ্ঠ (০1956), কোথাও 

দূরের (1509170)। বাস্তব জগতে একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্ন দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত 
ন1 থাকিলেই চলিবে । ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত না থাকায় একচেটিয়। কারবারী দাম বৃদ্ধি করিতে 

পারে । চাহিদা কিছু কমিবে কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্তন! থাকায় চাহিদ! শূন্য হইবে না। 
অবশ্য দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিতে থাকিলে এরূপ অবস্থা দেখা দিবে ষখন ইহার পরিবত্তে 

অন্ত দ্রব্য ব্যবহার করিতে আর আপত্তি থাকিবে না। 

একচেটিয়া কারবারী যোগান অথবা দাম নিয়ন্ত্রণ করিবে । যোগান এবং দাম 

যুগপহ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই । সে যদি যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, তাহ! 
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হইলে সেই যোগান কি দামে বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদার অবস্থার 

উপর | চাহিদা! যত অধিক হইবে নির্দি্ই যোগান তত অধিক দামে বিক্রয় হইবে। 

চাহিদা যত কম হইবে নির্দিষ্ট যোগান তত কম দামে বিক্রয় হইবে । একচেটিয়! 

কারবারী ইচ্ছ! করিলে যোগানের পরিবর্তে দামও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে | নিদিষ্ট 

দামে কতটা বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করে ক্রেতার চাহিদার উপর | দাম অথবা 

যোগান যাহাই একচেটিয়া কারবারী নিয়ন্ত্রণ করুক না কেন, তাহার উদ্দেশ্ট হইল 

সর্বাধিক মুনাফা! অর্জন করা । প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সর্বাধিক 

মুনাফা লাভ কর1। উদ্দেশ্যের দিক হইতে একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতামূলক 
কাববারের মধ্যে কোনও পাথক্য নাই । 

কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি একচেটিক্স। কারবারীকে নজর রাখিতে হইবে 
€ 09101010105 10005100176 ৪. 10150901150) সকল ক্ষেত্রেই দাম চাহিদ! 

৩ যোগান দ্বার নির্ধারিত হয়। একচেটিয়! দাম এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 

নয়। দীর্ঘকালীন মেয়াদে দাম গড় উত্পাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হইতে পারে না 

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। একচেটিয়া বাজারেও 

এই নিয়ম প্রযোজ্য । দাম উত্পাদনব্যয় অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া কম হইলে 

একচেটিয়া কারবারী যোগান কমাইবে । ফলে দাম বাডিবে। দামের নিয়তম মাত্রা 

সম্বন্ধে একচেটিয়! ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোন তফাৎ নাই । প্রতিযোগিতার 

ক্ষেত্রে দাম দীর্থকাঙীন মেয়াদে উতৎপাদনব্যয় অপেক্ষ! অধিক হইতে পারে না। 

তাহা হইলে অতিরিক্ত লাভ (94:591079] 0:95) হইবে_ প্রতিষ্ঠানের সংখ্য! 

বাড়িবে--যোগান বাড়িয়া দাম কমিবে | একচেটিয়া দাম কিন্ত দীর্ঘকালীন মেয়াদেও 

গড় ও প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে পারে । অতিরিক্ত লাভ হইবে সত্য। 

কিন্তু ইহার ফলে যোগান বাভিবার সম্ভীবনা নাই । কারণ একচেটিয়া! কারবার 

মানেই মোট যোগানের উপর একক কর্তৃত্ব । ন্তরাং দাম কমিয়! অতিরিক্ত লাভ 

মুছিয়! যাইবার ভয়ও নাই । 

একচেটিয়া কারবারী দাম বাড়াইতে পারে বলিয়াই খেয়ালমাফিক দাম আদায় 

করিবে এরূপ ভাবা ঠিক নয়। একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা 

অর্জন করা । মুনাফা বাডাইবার জন্য ষদি দাম বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা। 

হইলে নিশ্চয়ই ৫স দাম বাঁড়াইবে । দাম বাড়াইলে সকল ক্ষেত্রে মুনাফা না বাড়িতে 

পারে । দাম যত বাড়িবে, বিক্রয়ের পরিমাণ তত কমিবে । বিক্রীত একক পিছু 

লাভ বেশী হইবে। কিন্তু বিক্রর কম হওয়ায় মোট মুনাফ1 কমিয়া যাইতে পারে 

দাম কমান বাড়ান তাহার মূল উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার মাত্র । সর্বাধিক মুনাফা 
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পাইতে হইলে যে দাম ও তদনুষায়ী যোগান হওয়া! দরকার, একচেটিয়া কারবারী 
সেই পরিমাণ যোগান দিবে ও সেই দাম ধার্য করিবে । 

মোট অর্থাগম (79081 ২০৬৪০ ) এবং মোট উতৎপাদনব্যয়ের (7০681 

950) পার্থক্য হইল মুনাফ1?। একচেটিয়| কারবারীর লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা 

অর্জন কর1। অর্থাৎ মোট অর্থাগম ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য যথাসম্ভব বুদ্ধি করাই 
তাহার উদ্দেশ্য । মোট অর্থাগম নির্ভর কৰে বিভিন্ন দামে দ্রব্যটি কিকি পরিমাণে 

বিক্রয় হইবে তাহার উপর | অর্থাৎ দ্রব্যটির চাহিদারেখার প্রকৃতির উপর মোট 

অর্থাগম নির্ভর করে। মোট ব্যয় নির্ভর করে কোন্ ধরণের উত্পন্নের বিধি কাজ 

করিতেছে তাহার উপর | 

একচেটিয়া কারবারী যোগান বাডাইলে দাম কমিবে। মোট অর্থাগম কমিবে 

না বাড়িবে তাহা নির্ভর করে যোগান নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়াইলে কমাইলে দাম কতটা 

কমিবে বা বাড়িবে তাহার উপর | ঘুরাইয়! বল চলে ইহ! নির্ভর করে চাহিদার 

স্থিতিস্থাপকতার উপর 1 একচেটিয়া কারবারীকে চাহিদার গতি-প্রকৃতি সঠিক ভাবে 

অনুমান করিতে হইবে । দ্রব্যটি যদি প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে একচেটিয়। 

কারবারী সম্ভবতঃ দাম বাড়াইতে চেষ্টা করিবে । ইহাদের চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক। 

দাম বাড়াইলে চাহিদ1 সামান্তই কমিবে। ফলে মোট অর্থাগম বৃদ্ধি পাইবে । 

একচেটিয়া কারবারী দাম বাড়াইতে উৎসাহ বোধ করিবে । চাহিদা স্থিতিস্থাপক 
হইলে নিজ স্থার্থেই সে দাম বাড়াইতে ইতন্ততঃ করিবে । কারণ এক্ষেত্রে দাম 

বাড়াইলে চাহিদ। বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে । ফলে মোট অর্থাগম কমিবে । 

স্থিতিস্থাপক চাহিদ। হইলেই যে একচেটিযা কারবারী দাম কমাইবে তাহার 

কোন নিশ্চয়তা নাই। দাম কমানর ফলে চাহিদ1 বেশ খানিকট1 বাডিল। 

একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাডভাইল । কিন্ত যদি ক্রমহাসমান উৎপন্রের বিধি এই 

পর্যায়ে কার্যকরী থাকে তবে মোট ব্যয় অনেক বাড়িয়া যাইতে পারে । ফলে মুনাফা 

না বাড়িয়] কমিতে পারে । ক্রমহাসমান উতৎপন্নের বিধি চালু থাকিলে উৎপাদন 

কমাইয় দাম বাড়াইলেই স্থফল হইবার সম্ভাবনা অধিক । ইনার ফলে (১) একক- 

পিছু ব্যয় কমিবে, (২) এককপিছু মুনাফা ব্যয় কমা ও দাম বাড়ার ফলে অনেকট।! 

বেশী হইবে । (৩) মোট বিক্রয় কমা সত্বেও মুনাফা বাড়িবার সম্ভাবনা এখানে 

প্রবল। ক্রমবর্ধমান উতৎপন্রের বিধি ক্রিয়া করিলে কম দামে অধিক বিক্রয় করাই 
যুক্তিসঙ্গত হইবে । সমান্থপাতিক উৎপন্রের বিধি কাজ করিলে উৎপাদনব্যয়ের দিকে 

নজর রাখিবার প্রয়োজন নাই । চাহিদ। যতক্ষণ অ-স্থিতিস্থাপক থাকিবে, একচেটিয়। 

কারবারী দাম বাড়াইয়া চলিবে । / 
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নীচে একটি উদ্দাহরণ দেওয়া! হইল । এখানে স্থিতিস্থাপক চাহিদ? ও ক্রমবর্ধমান 

উত্পন্নের বিধি করা হইয়াছে । 

র ই ৷ একচেটিয়] কার 
খ্পাদন গড ব্যয় মোট ব্যয় | এককপিছু | মো অর্থাগম বারীর মুনাফা 

মণহিসাবে টাকার অঙ্কে | টাকার অঙ্কে চাহিদ। দাম | টাকার অঙ্কে, টাকার অঙ্কে 
পপ | শশা 

| 

৩৬০০ | ৪০০ 

৫২৫০ ! ৫০ 

১৬ ৬৩৪০০ ৮০০ 

৬৭৫০ ১৫ ৭৫৩০ র ৫০ 

৬০০ ১৩ ৰ ৭৮৮ ৩ 5 ১৪ ৮৪০০ ৃ ৬০ ০ 

৭০০ ১২৫০ ৮৭৫০ ১৩ ৯১০০ ৃ ৩৫ ৪ 

ঃ 
৪০০৮৯ 

যোগান ২০০ হইতে বাডাইয়। ৩০০ করিলে চাহিদাদাম ৫০ ন. প. কম ভয়। কিন্ত 

গড বায় ১২ কমায়, একক পিছু মুনাফা ২২ হইতে বাভিয়া ২৫০ তয়। সঙ্গে সঙ্গে 
বিক্রয় বুদ্ধি পাওয়ায় মোট মুনাফা অনেকখানি বাভিয়া। গিয়াছে । যোগান ৩০০ 

হইতে বাড়াইয়া ৪০০ করিলে চাহিদাদাম অনেকখানি কমিয় যায় (১৭ ৫০ হইতে 

১৬ অর্থাৎ ১৫০ )1 এককপিছু মুনাফা কিন্তু ১:৫০ কমে নাই । গভব্যয় ১২ কমার 

ফলে এককপিছু মুনাফা ৫০ ন. প. মাত্র কমিয়াছে । স্ঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় অনেকখানি বৃদ্ধি 

পাওয়ায় মোট মুনাফ1 বাডিয়াছে। ইহার পর যোগান বাডাইলে যোট মুনাফা না 
বাড়িয়া কম সরু হয়। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দাম অত্যন্ত চডাইয়? ১৮২ 

করিবে না বা অত্যন্ত কমাইয়া ১৩২ করিবে না। সে যোগান ৪০০ দিবে অথব! 

( একই কথা ) দাম ১৬২ ধার্য করিবে | সমানুপাতিক অথবা ক্রমবর্ধমান ব্যয় দেখা ইয়াও 

এইবূপ ছক খাড়া করা যাইতে পারে। 
উপরি-উক্ত ছককে নিম্রের রেখাচিত্র প্রকাশ করা হইল । য যর্হইল ব্যয়রেখা 

এবং চ চ” হইল চাহিদ্দারেখা । ইহার] গ বিন্দুতে ছেদ করে । অর্থাৎ ক খ যোগান 

হইলে দাম ও গভব্যয় সমান হয় । যোগান ইহ অপেক্ষা অধিক হইলে গভব্যর দাম 

অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে । মুতরাং যোগান কখ অপেক্ষা কম হইবেই। কঙও 

যোগান হইলে দাম হয় ভঙ এবং গড ব্যয় হয় বঙ অর্থাৎ এককপিছু মুনাফা হয় 
ভঙ-বঙ-বভ। মোটমুনাফা পফ বভ এর ক্ষেত্রফল । যোগান ধে পরিমাণ 
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দিলে এই ধরণের আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সর্বাধিক হয়, একচেটিয়া কারবারী যোগান 

সেই পরিমাণ দিবে অথবা তদন্যায়ী দ্রাম ধার্য করিবে । যোগান কতখানি দিলে 

সর্বাধিক ক্ষেত্রফল হয় তাহা সাদ! চোখে সঠিক বল] দুফর । এই ক্রি দূর করিবার জন্য 
একচেটিয়] দামের বিকল্প ব্যথ্য। দেওয়া হইল । 

কৃ 

একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্ট সর্বাধিক মুনাফা অজ'ন করা । যোগান বাড়াইবার 
ফলে যতক্ষণ মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে, ততক্ষণ সে যোগান বাড়াইবে। পূর্ণাঙ্গ প্রতি- 

যোগিতায় প্রতিষ্ঠানের যোগান বাডার ফলে বাজারদাম কমিবার আশঙ্কা নাই। 

প্রতিষ্ঠানের যোগন যতই বুদ্ধিপ্রান্ত হউক, প্রতি অতিরিক্ত একক বাজারদামেই 
বিক্রয় হইবে । অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করিলে মোট অর্থাগম ইহার দামের 

পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । অর্থাৎ প্রান্তিক আয় এবং বাজারদাম এখানে সমান | 

একচেটিয়! কারবারী যোগান বাভাইলে কিন্তু বাজারদাম কমিবে । ধরা যাক যোগান 

৪০০ হইতে বাড়াইয়া ৫০০ করা হইল এবং ইহার ফলে ৫২ হইতে কমিয়৷ ৪৯০ 

ন. প. হইল। অতিরিক্ত ১০০ একক বিক্রয় করিয়া ৪৯০ টাকা পাওয়া গেল। 

মোট অর্থাগম কিন্তু ৪৯০ টাকা বাড়ে নাই। কারণ এই অতিরিক্ত ১০ "কক 

বিক্রয় করিবার ফলে কেবলমাত্র এই ১০০ এককই নহে, পূর্বের ৪০ “ 

দামে বিক্রয় করিতে হইয়াছে । পূর্বের ৪০০ একক বিক্রয় করিয়| 
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৪০ টাকা (১০ ন. প.১ ৪০০) কম পাওয়] গিয়াছে । স্থতরাং মোট অর্থাগম বাড়িয়াছে 

৪৯০ _-৪০-. ৪৫০ টাকা। প্রান্তিক আয় বা অতিরিক্ত এককপিছু পাওয়া! গিয়াছে 

৪:৫০ ন. প.। অর্থাৎ একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক আয় বাজারদাম অপেক্ষা কম 

হইবে । প্রান্তিক ব্যয় বা অতিরিক্ত এককপিছু ব্যয় যদি প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম 

হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া সরকারী যোগান বাডাইবে। চাহিদারেখা ডানদিকে 

নিক্নাভিমুখী । যোগান যত বাডান হইবে দাম তত কমিবে। প্রান্তিক আয় সকল 

ক্ষেত্রেই দাম অপেক্ষা কম । যোগান যত বাভান হইবে, প্রান্তিক আয়ও তত কমিবে । 

প্রান্তিক আয়রেখা সব সময় চাহিদারেখার নীচে থাকিবে এবং ইহার জনক চাহিদা- 

রেখার ন্তায় বাম হইতে ডাহিনে নীচে নামিয়। আসিবে । প্রান্তিক আয় কমিয়া 

প্রীস্তিক ব্যয়ের সমাঁন হইলে একচেটিয়া! কারবারী আর যোগান বাডাইবে না। ইহার 

পর যোগান বাড়াইলে প্রাস্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী হইয়া! পড়িবে । 

ফলে মোট মুনাফা কমিবে। আবার প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশী-_ 

এই অবস্থাতেও দে যোগান বাভান স্থগিত রাখিতে পারে না। তাহা হইলে মুনাফা 

আরও বাড়াইবার সম্ভাবন1 বিসর্জন দেওয়া হইবে । যে পরিমাণ যোগান দিলে প্রান্তিক 

আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় একচেটিয়া কারবারী সেই পরিমাণ যোগান দিবে বা 

তদনুষায়ী দাম ধার্ধ করিবে । 

শি 0] 

উপরের রেখাচিত্রে চ চণ হুইল চাহিদারেখা এবং চ আ। হইল প্রান্তিক আয়রেখা । 

প বহইল প্রান্তিক ব্যয়রেখ! ও পণব্ঁ হইল গড়ব্যয়রেখা। চআওপব উ-বিন্দুতে 

ছেদ করিতেছে । অর্থাৎ কখ যোগান দিলে প্রাস্তিক আয় (-খড) ও প্রাস্তিক 
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ব্যয় ( সখ ও) সমান হয়। একচেটিয়া কারবারী তাহা হইলে ক খ যোগান দিবে । 

চাহিদারেখ! হইতে দেখা যায় এই পরিমাণ যোগানের চাহিদরাদাম হইবে খ গ। 

অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণ না করিয়। খ গ দাম ধার্য করিলেও একই 
ব্যাপার হইবে । গডব্যয়-্খড। প্রতি এককে একচেটিয়ু, মুনাফা-ড গ। মোট 

'একচেটিয়] মুনাফ1-ট ঠ ডগ আয়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল | 

+২ একচেটিয়া কারবারীর দাম বাড়াইবার ক্ষমতার সীম! ([170705 0£ 0১৩ 
4১০৬/০ 01 002 00018091991156 ) ও 

একচেটিয়া কারবার হইলেই চডা দাম ধার্য হইবে এরূপ ধারণা অমূলক । অধিক 

দাম আদায় করা একচেটিয়া! কারবারীর লক্ষ্য নয়। অধিক মুনাফা করাই তাহার 
উদ্দেস্ট । মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য দাম যতদূর বাড়ান দরকার, সে নিশ্চয়ই 

দাম ততদূর বাডাইবার চেষ্টা করিবে। সে ক্ষেত্রে দাম বাড়াইলে মুনাফ1 কমিয়' 
যায়, সেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী নিশ্চয়ই দাম বাডাইবে না । আমাদের উদাহবণে 
দেখিয়াছি দাম ১৮২ ধার্ধ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্বেও সে নিজস্বার্থে দাম ১৬২ 
ধাধ করিবে | 

মার্শাল একচেটিয়া কারবারীর বিবেকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । একচেটিয়। 

কারবারী সকল সময় মুনাফার লোভে চালিত না হইতে পারে । জনকল্যাণ সে 

পুরাপুরি অবহেল। ন। করিতে পারে । সেই খাতিরে সে দাম ১৬২ না ধার করিয়া 
১৪২৩ ধার্য করিতে পারে । ইহাই মার্শালের বক্তব্য । বিবেকের অস্তিত্ব একেবারে 
অস্বীকার কর যার না। কিন্তু এই সম্ভীবনাকে বেশী বড করিয়! দেখিলে ভূল হইবে । 

'সুনাফা বাড়াইবার জন্য দাম বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে একচেটিয়! কারবারী তাহার 

দাম বাডাইবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পিছপাও হইবে না ধরাই সঙ্গত । 

একচেটিয় ক্ষমতার প্রয়োগের পথে বিবেক বাদেও অন্যান্ত অন্তরায় আছে । ঘনিষ্ঠ 

পরিবর্তের অভাব থাকে বলিযাই একচেটিয়া কারবারী দাম বাডাইতে পারে । 

একচেটিয়া মুনাফা যতক্ষণ নামমাত্র থাকিবে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত মনে ইহা! ভোগ 
করিতে পারে । প্রতিযোগীর আবির্ভাবের সম্ভাবন! ক্ষীণ। অন্যান্য উদ্যোক্তার! 

সামান্য লাভের জন্য একচেটিয়া! কারবারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার আসরে নামিবে না। 

যোগান বাডার ফলে দাম কমিয়! সকলেরই সমূহ লোকসান হইতে পারে । অল্পলাভের 

জন্য কেহ এই ঝুঁকি লইবে না। একচেটিয়। মুনাফা স্ফীত হইলে অন্যান্য উদ্যোক্তার! 

দ্বিধা করিবে না । দাম অতিরিক্ত চডাইলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার 

ভয়ও আছে । একচেটিয়া কারবারী খাল কাটিয়] কুমীর ডাকিয়া আনিতে নিশ্চয়ই 



৩০৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

ইতস্ততঃ করিবে । সর্বাধিক মুনাফার প্রয়োজনে যে দাম ধার্য কর দরকার, সম্ভাব্য 

(0০9626191 ) প্রতিযোগিতার কথ। ভাবিয়! সে তাহার চেয়ে কম দাম ধার 

করিতে পারে । | 

ক্রেতার দিক হইতেও পরিবর্তের আবিষ্কার হইতে পারে । একচেটিয়া কারবারীর 

উত্পন্ন দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সহজ অবস্থায় থাকে না। কিন্তু ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ । 

দাম অত্যধিক বাডাইলে ক্রেতাকে বাধ্য হইয়া অন্ত কোন সম্ভ1 জিনিষ দিয় কাজ 

চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । বিদ্যুতের দাম অধিকমাত্রায় বাড়াইলে জনসাধারণ 

কেরোসিন ও মোমবাতি দিয়! কাজ চালাইবে । ইহার ফলে বিছ্যতের চাহিদ1 বেশ 

খানিকট। কমিয় যাইবে ও মুনাফা বিপন্ন হইবে । তখন মুনাফার খাতিরেই দাম 
কমাইতে হইবে । 

নিতাস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিবর্ত আবিষ্ষার করা কঠিন । চডা দামেও 

ইহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। কম । এই সব ক্ষেত্রে একচেটিয়া! কারবারী যোগান 

কমাইয়া ও দাম বাভাইয়। মুনাফা বুদ্ধি করিতে প্রলুন্ধ হয়। কিন্তু এখানেও বিপদ 

আছে । এখানে অনেক লোকের স্বার্থ জড়িত। দাম বেশী চড়াইলে জনসাধারণ 

ক্ষুব্ধ ও শেষ পর্যস্ত ক্ষিপ্ত হইতে পারে। সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্ধ হইয়! উঠিতে 

পারে । একচেটিয়া মুনাফ কপ্ূৃুরের মত উবিয়1 যাইতে পারে । একচেটিয়া কারবারী 

পূর্বান্নেই সতর্ক হইতে পারে ও দাম কম করিয়া ধার্য করিতে পারে । 
তত্বের দিক হইতে অর্থাৎ মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য যে দাম ধার্য কর! 

দরকার, কার্যতঃ তাহা অপেক্ষা কম দাম ধার্য হইবে এ কথা মনে করিবার যথেষ্ট 

কারণ আছে। আবার একচেটিয়! মুনাফা একেবারে থাকিবে ন। তাহাও মনে কর! 

ঠিক নয়। একচেটিয়া মুনাফা থাকিতে হইলে সাধারণতঃ একচেটিয়া! দাম প্রতি- 
যোগিতামূলক দ্বাম অপেক্ষা বেশী হইবে । কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু একচেটিয়' 

মুনাফা হওয়া সত্বেও একচেটিয়! দাম প্রতাযাগিতামূলক দ্রাম অপেক্ষা কম হইতে 

পারে । একচেটিয়1! বাজারে অনেক সময় বুহদায়তন উত্পাদনের স্থযোগ অধিকমাত্রায় 

পাওয়া যায়। ফলে গোটা] ব্যয়রেখাই নাচে নামিয়া আসে । ইহার ফলে দাম কম 
হইতে পারে । আবার অনেক সময় একচেটিয়। কারবারী চাহিদ। বাড়াইবার জন্য 

দাম কমায়। চাহিদ1 বাড়ার ফলে উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয়। ক্রমহ্াসমান 

ব্যয়বিধি কাজ করিলে ব্যয় কমে । তখন কম দাম ধার্য করা সত্বেও মুনাফা বেশী 

হয়। চাহিদা বৃদ্ধির ফল একমাত্র সেই ভোগ করিবে ইহা জানা থাকায় সে দাম কম 

কর্িরা ধাধ করিতে সাহস পায় । প্রতিযোগিতা থাকিলে এমনটি হইতে পারিত ন]। 

স্তরাং একচেটিয়া সর্বক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী এ কথা বলা যায় না।, 



আয় বণ্টন ব! বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন উপাদানের দাম ৩০৫ 

বৃহদদায়তন উৎপাদন ও প্রতিযোগিতা-_এই উভয়বিধ স্থবিধার সামগ্রস্তবিধান করাই 
আজকার প্রধান সমস্তা (০ 

॥ আদর্শ প্রশ্পমাল। ॥ 

1. 2586 15 11029020015 800 10০ 0088 86 ৫191 10100 09190 90101090680 ? 

একচেটিয়া! কাহ্াকে বলে? পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার সন্বিত ইনার তফাৎ কোথায় ? 
[ পৃষ্ঠা ২৯৬-২৯৮ ] 

2, ০? 1৪ 11015070015 10109 0669700017790 ? 

একচেটিয়া দাম কিব্ধপে নির্ধারিত হুয়? [ পৃষ্ঠা ২৯৮-৩*৩ ] 

951 020. % 720001001001151 01509 25 1160, 9 00108 85 179 11099 ? 

একচেটিয়া! কারবারী কি থের়াল-খুসীমত দাম বাড়াইতে পারে ? [ পৃষ্ঠা ৩*৩-৩০৫ ] 

ঘছাবংগ অধ্যায় 

আয় বণ্টন বা! বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন উপাদানের দাম 

[)1967:11071061010 ০1: 10166616106 157725 0৫ 772,060 11)001276 ) 

নিয়োগকর্তার নেতৃত্বে উপাদানগুলি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়। ইহাদের 

সমবেত চেষ্টায় এক বৎসরে যে ভ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন হয় তাহাকে আমর জাতীয় আয় 

আখ্য। দিয়াছি। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদিগের 
"আয বণ্টন হইতে অর্থনৈতিক 
বিরোধের স্ুত্রপাত হয় মধ্যে এই জাতীয় আয় বাটোয়ার1 হয়। ব্যক্তির অভাব 

পূরণের ক্ষমতা তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে। 

ব্যক্তির আয় কেবলমাত্র মোট আয়ের উপর নির্ভর করে না। মোট আয়ের 

কতট1 অংশ তাহার হিন্তায় পড়িল তাহাও ব্যক্তির আয় নির্ধারণে সাহায্য করে । 

অর্থনৈতিক বিরোধের উৎপত্তি হয় আয়বণ্টনকে কেন্দ্র করিয়া । কেহই নিজ বখরা 

বাড়াইবার স্থযোগ ছাডিয়। দেয় না। নিজ অংশ বাড়াইবার ফলে আয় কষিয়! 

গেলেও গ্রান্থ করে না। এই মনোবৃত্তির যৌক্তিকতাও কিছু আছে । মোট আয় 
১০০২ এবং আমার স্ঁ অংশ হইলে আমার আয় হইবে ২৫২। আমার অংশ ও 

করিতে গিয়া মোট আয় কমিয়া ৯০২ হইলেও আমার লোকসান নাই । আমার 

আয় এখন বাড়িয়া হইবে ৩০২। অন্ত কোন ব্যক্তির আয় নিশ্চয় কমিবে। কিন্ত 
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আমার অভাব পূরণের ক্ষমত] বাড়িল। ধর্মঘট ও লক্ আউট, সভ। ও শোভাযাত্রার 
পিছনে আছে গোষ্ঠীগত বখর! বাড়াইবার তাগিদ । 

বর্তমান আঘিক ব্যবস্থায় কার্খতঃ কিরূপে মোট আয় বাঁটোয়ার1 হয় তাহাই 

আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব। ইহার শুচিত্য সম্বন্ধে রায় দিবার চেষ্টা করিব ন1। 

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা দরকার, আয়বণ্টনের ব্যাপারে 
মোট আয়ের উপর বণ্টনের 
প্রভাব নীতির প্রশ্ন একেবারে এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। 

আয় বণ্টনের প্রকৃতি মোট আয়ের উপরও প্রভাব বিস্তার 

করে । আয় ব্টনে অধিক বৈষম্য থাকিলে এবং ইহ! সাধারণের অভিপ্রেত না হইলে 

সাধারণ লোক কাজে উত্সাহ বোধ করিবে না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হইবে। 

আবার ঢালাও সাম্য হইলেও বিপদ আছে । প্রতিভাবান ব্যক্তির তাহা হইলে 

সাধ্যান্যামী খাটিবে না। ইহার ফলেও উত্পাদন বাধাপ্রাঞ্ধ হইবে । নীতিগত 

সমশ্যার সমাধান করিতে হইলেও বস্ততঃ কি করিয়। আয় বণ্টন হয় তাহা প্রথমতঃ 

জানা দরকার । 

কাহাদের মধো আয় বাটোয়ারা হয় (17০ ৬1510 906015 9158155 818 

80019010801060 ) 2 

মোট আয় উৎপাদনে বহু ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি ব্যক্তির আয় কি 

করিয়া নির্ধারিত হয় তাহা আলোচন] করা অসম্ভব । মোটামুটি কতকগুলি গোষ্ঠির 

মধ্যে আয় কিব্ধূপে বন্টিত হয় তাহার আলোচনাই আমর] করিব । উৎপাদনের আদি 

উপাদ্দান হইল শ্রম ও জমি। বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় মূলধন ও সংগঠনের প্রয়োজন 

অনস্বীকার্য । এক বা একাধিক উপাদানের মালিকানা না থাকিলে আয় হইতে, 

পারে না। শিশু, অতি বৃদ্ধ, উন্মাদ বা চিররুগ্ন ব্যক্তি অবশ্য উপাদানের মালিক না 

হইয়াও জাতীয় আয়ের অংশ ভোগ করে। ব্রাষ্্র কিংবা ইহাদের আত্মীয়স্বজন 

ইহাদের ভরণপোষণ করে । এই আত্মীয়স্বজনের আয় উপাদানের মালিকানা হইতেই 

আসে । রাষ্ট জাতীয় আয়ের একট] মোটা অংশ দখল করে । কিন্তু রাষ্ট্রের রাজন্বের 

অধিকাংশ নাগরিকের আয় হইতে কর মারফৎ সংগৃহীত হয়। আর নাগরিকদের 

আয়ের উৎস হইল উপাদানের মালিকান1। বণ্টনতত্বে আমর] এই উপাদানগুলির 

দামনির্ধারণ লইয়! আলোচনা! করিব । জমির খাজান।, শ্রমের মজুরি, মূলধনের সুদ 

ও সংগঠনের মুনাফা কি করিয়! নির্ধারিত হয় তাহাই আমর! আলোচন। করিব । 
একই ব্যক্তি একাধিক উপাদানের মালিক হইতে পারে । একই ব্যক্তি জমির 

মালিক হিসাবে খাজানা ও মুলধনের মালিক হিসাবে স্থদ পাইতে পারে । ব্যক্তি. 



আয় বণ্টন ব! বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন উপাদানের দাম ৩০৭ 

বিশেষের আয় নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর--(১) বিভিন্ন উপাদানের কতটা 
পরিমাণ তাহার মালিকানায় আছে এবং (২) এই উপাদানগুলির দাম । বণ্টনতত্বে 
আমরা কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিষন্ুটি ব্যাখ্য1 করিবার চেষ্টা করিব। অথচ ব্যক্তিগত 
বণ্টন বুঝিতে হইলে প্রথম বিষয়টিও জান] দরকার । সেইজন্য বল! হয়__বণ্টনতত্ত্ 
আমরা ব্যক্তিগত বন্টন (1১6750709] 03500100008 ) আলোচনা করি না । 

আমাদের আলোচ্য হইল কর্্গত বণ্টন (10150610791 01503000012 ) অর্থাঞ্চ 

আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে বণ্টনতত্ব ও উপাদানের দাম নিধধারণতত্ব একই কথ] । 
উপাদানের দাম কোন্ কোন্ বিষষের উপর নির্ভর করে ( ড/1020 66৮ 

2001156500০ 51922 0 2201) £:০9এ০ ) হ অন্ঠান্ত দামের মত উতৎপাদন-উপাদানের 

দ[মও চাহিদ] ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ধারা নির্ধারিত হ্য়। পণ্য সামগ্রীর 

চাহিদা] হয় ভোগীর তরফ হইতে । উপাদানের চাহিদ1 সব সময় সংগঠকের তরফ 

হইতে স্ষ্টি হয়। অন্যান্ত সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে অভাবপুরণ করে । স্থতরাংৎ তাহাদের 
চাহিদা হয়। উত্পাদন-উপাদানের প্রত্যক্ষ উপযোগ নাই। ইহাদের উপযোগ 

পরোক্ষ। ইহাদের সাহায্যে যে ভ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন হয়__বাজারে তাহাদের চাহিদ। 

আছে বলিয়াই উপাদানের চাহিদা হয়। পণ্যসামগ্রীর যোগান দেয় সংগঠক । 
উপাদানের ষোগান দেয় উপাদানের মালিক । চাহিদার দিক হইতে বিভিন্ন উপাদানের 
কোন পার্থক্য নাই । উপাদান নিয়োগ করিয়! মুনাফ] হয় বলিয়াই সংগঠক উপাদানের 
চাহিদা করে । সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই ইহ! বলা চলে । যোগানের দিক হইতে 

বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জমির যোগান সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় । 
মূলধনের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকত অধিক । শ্রমের যোগানরেখা 
উব্বমুখা বা নিম্মমুখী হইতে পারে। যোগানের বৈশিষ্টের জন্য দ্রাম নিধারণের 
ব্যাপারেও ৫বচিত্র্য দেখা দেয় । পরবর্তী চার অধ্যায়ে আমর। এই বৈচিত্র্য আলোচন। 
করিব । 

নিযোগকর্তার উদ্দেশ্ট হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন ঝকর1। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে 
রাখিয়া নিয়োগকর্তা উপাদানগুলির পারস্পরিক অনুপাত ঠিক করে। শ্রমের পরিমাণ 
কিছুট1 কমাইয়৷ মূলধনের পরিমাণ কিছুট1 বাভাইলে যদি মুনাফা বৃদ্ধি পায় তাহ 

হইলে নিয়োগকর্তা নিশ্চয়ই শ্রমের পরিমাণ কমাইয়! তাহার পরিবর্তে মূলধন নিয়োগ 
করিবে (15৪ 0£ 58550105200, )। কোন একটি বিশেষ উপাদান নিয়োগকর্তা 

কি পরিমাণ চাহিদা করিবে? ইহ] নির্ভর করে উপাদানটির বাজারদাম ও প্রান্তিক 
উপাদানের ( 2391£1078] 10109085016 ) উপর । নিয়োগকর্তার সংখ্যা অনেক। 

হতরাং কোন নিয়োগকর্তা এককভাবে উপাদানের বাজারদামের উপর প্রভাব বিস্তার 



৩০০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরিচয় 

করিতে পারে না ধরিলে বিশেষ ভুল হইবে না। কোন উপাদানের অতিরিক্ত এক 

একক নিয়োগ করিবার ফলে মোট উৎপাদন যতট] বাড়ে তাহাই হইল উপাদ্দানটির 

প্রান্তিক উৎপাদন | প্রাস্তিক উত্পাদন যতক্ষণ উপ।দানের বাজারদাম অপেক্ষা অধিক 

থাকিবে, ততক্ষণ সেই উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ নিয়োগকর্তা বাড়াইয়! চলিবে । 

যে পরিমণে উপাদান নিয়োগ করিলে উপাদানের বাজারদাম ও প্রান্তিক উত্পাদন 

পযান হয়, নিয়োগকতা উপাদানটির সেই পরিমাণ চাহিদা করিবে । উহার অধিক 

নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উত্পাদন বাজারদাম হইতে কম হওয়ায় নিয়োগকত্তার 

লোকসান হইবে । 

এই চারিটি উপাদানের সামগ্রিকভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই কথ খাটে । 

সকল শিল্পের দিক হইতে কোন উপাদানের প্রাস্তিক উত্পাদন যাহা হইবে-- 

উপাদানের বাজারদপামও ততখানিই হইবে । কোন একটি উপাদানের প্রান্তিক 

উৎপাদন যদি একটি শিল্পে অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, তাহা হইলে শিল্পের অন্তর্গত 

প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার জন্য অধিক দাম দিতে সক্ষম হইবে । তাহাদের তরফ হইতে 

এই উপাদানের চাহিদ1 বাড়িবে। অন্য শিল্প হইতে এই শিল্পে উপাদানটির যোগান 

বাড়িবে ও প্রান্তিক উৎপাদন কমিবে । অন্য শিল্পে উপাদানটির যোগান কমিবে ও 

প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িবে। এইভাবে শিল্পগত গতিশীলতার (2701115  &5 

০০০০ 10010500129 ) প্রভাবে যে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল 

শিল্পে সমান হইবে । বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পরিবর্ত সম্বন্ধ (50550160010) ) 

থাকার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ তাহার দাম অপেক্ষা অধিক 

থাকিতে পারে না। তাহা হইলে অন্য উপাদানের পরিবর্তে এই উপাদানটি ব)বহার 

করিবার ঝোক দেখা দিবে । ফলে ইহার চাহিদা বাড়িবে এবং শেষ পর্যস্ত দাম 

বাড়িয়! প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে । কোন উৎপাদনের প্রান্তিক উৎপাদন ও 

সামাজিক গুরুত্ব একই কথা। উপাদানের দাম তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান 

হইবে। 

তত্বের দিক হইতে উপাদানের দাম চাহিদা ও যোগানেবর ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বার! 

নির্ধারিত হয় । কার্ক্ষেত্রে এই স্যত্রের অবাধ প্রয়োগ নানাপ্রকার বাধানিষেধের 

দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়! শ্রমিক বা মালিকের সঙ্ঘ, বাশ্ীয় নিয়ন্ত্রণ, প্রথা ও সংস্কার 

উপাদানের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকালীন মেয়াদে চাহিদ1 ও 

যোগানের প্রভাব অগ্রাহা করা কঠিন। কিন্ত সময় সময় জনসাধারণের স্বার্থের 

খাতিরে অর্থ ৫নতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিয়া বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন কর! অপরিহার্ধ 

হইয়া পড়ে। 



খাজান। ৩০৯ 

॥ আদর্শ প্রশ্মাল। ॥ 

1, ৬56 29 21867102650 2100. 8,0301008 চ10.0100, ? 

কি এবং কাধাদের মধ্যে বাটোয়ার! হয়? [ পৃষ্ঠা ৩. ৫-৩০৭ ] 

9, 15615 মাত50610202] 01565100610 2 এ 90 9 009৮ 9951 1 10978020581] 

10196211000102 ? 

কর্মগত বণ্টন কাহাকে বলে? ব্যক্তিগত বণ্টন আমর! কেন আলোচন। করি ন। ? 

ঃ পৃষ্ঠা ৩০ ৬-৩৬ ৭ ] 

5, ৬৬1১9 9.910111011005 0100 9089 01 08,010) 12০৮০ ? 

বিভিন্ন উৎ্প।(দনের অংশ কিরূপে নিরধারিত হয় ? [ পৃষ্ঠা ৩০৭-৩০৯ ] 

অয়োবিং্ণ অধ্যায় 

খাজান৷ 
(8২০16) 

অর্থ নৈতিক খাজান। কাহাকে বলে ? ভে1,€ £5 চ.০০:501003০ [২272৮ ?) £ 
স্থায়ী বস্তর জন্ত নিয়মিত কিস্তিতে দেয় ভাড়াকে সাধারণ ভাষায় খাজান]1 বল! 

হয় । অর্থনীতিতে কিন্তু কেবলমাত্র জমি ব্যবহারের জন্য দেয় দামকে খাজান? বলা 

হয়। জমি কিন্তু আদিম অবস্থায় নাই। কোন জমির উপর বসতবাটী ব! দোৌকানঘর 

নিমিত হইয়াছে । কোন জমিতে নলকুপ খনন করিয়া! বা বেড] দিয়! উন্নতি কর! 

হইয়াছে । জমি ভাড়া লইবার সময় এই মানুষের কর! উন্নতির গ্ুবিধাগুলিও পাওয়া 

যায়। . ইহার জন্য উপযুক্ত মূল্যও দিতে হয়। এই মূল্য কিন্তু সুদের পধায়ে পডে। 
জমি ইজার1 দিবার পরও জমির মালিককে অনেক সময় তদবির তারক করিতে হয় । 

ইহার জন্য জমির মালিককে পারিশ্রমিক দিতে হয়। এই পারিশ্রমিক মজুরির পর্যায়ে 
পড়ে । জমি ভাড়া লইবার সময় যে নিয়মিত ভাড়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয় 

তাহাকে চুক্তি খাজন। €(0970:8০ ২৪7১০) বলা যায়। ইহা হইতে মূলধনের সদ 

ও শ্রমের মজুরি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইবে শ্রেফ জমি ব্যবহারের 

জন্য দেয় দাম। ইহা হইল অর্থ নৈতিক খাজানা (7,০০7502510 7২০10) । 
৩৮ 
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জমি প্রকৃতির দান। ইহার যোগান অ-পরিবর্তনীয়। যোগানের স্থিতিস্থাপকত 
ডিন দানি সামগ্রীর যোগান জামিরওনী 

দামকে খাজানা বলে হইলে তাহার দামকে অর্থশাপ্রে খাজানা বলা হয়। জমি 

ছাড়া অন্যান্য উপাদানের যোগানও স্বল্পকালীন মেয়াদে 

অ-পরিবতনীয় হইতে পারে । তখন এই দাম খাজানার সামিল হয়। জমির যোগান 

কেবলমাত্র হ্বল্লকালে নয়--দীর্ঘকালীন মেয়াদেও অ-পরিবর্তনীয়। সেই হিসাবে 

জমি ব্যবহারের দাম খাজানার চূড়ান্ত (কিন্ত একমাত্র নর ) নিদর্শন | /৮ 

//জমি প্ররুতির দান বলিয়! ইঙ্তার কোনও উৎপাদন ব্যর শাই। ইহার জন্য কোন 

দারা হাতা পাইলেও ইহার যোগান কমিবে না। স্থতরাং 

খাজানা উৎ্তত্ত। বিশেষ সামগ্রিকভাবে ইহার যোগান দাম শুহ্য। অন্যান্য 
শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপাদানের উত্পাদন ব্যর আছে। উৎপাদন ব্যয় ন। 
থাজানা মোটেই উদ্বত্তনয় 

পোষাইলে তাহাদের যোগান কমিতে থাকিবে । তাহাদের 

যোগান বজায় রাখিতে হইলে দাম এপ হওয়] প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের উত্পাদন 

ব্যয় সঙ্কুলান হয়। জমির উত্পাদনব্যয় না থাকায় ইহার জন্ত যে দামই পাওয়া যাক 

তাহাকে উদ্ধত্ত হিপাবে গণনা কর যায়। সেই হিসাবে খাজানাকে উতপাদকের 

উদ্ধৃত্ত বলা যায়। অবশ্ত কোন একটি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের দিক হইতে বিবেচনা 
করিলে দেখা যায় জমিরও যোগান দাম আছে। অন্য শিল্পে সবচেয়ে বেশী যে দাম, 

পাওয়া যায়, অন্ততঃ সেই পরিমাণ দাম না দিলে আলোচ্য শিল্পে জমি ধরিয়া রাখা 

যাইবে না এক্ষেত্রে খাজানাকে উত্পাদনব্যয়ের অংশ হিসাবে ন। দেখিবার অর্থ 

হয় না। তখন খাজানাকে আর উৎপাদ্কের উদ্ধত বলা চলে না। 

রিকার্ডোর খাজানাতত্ব (1২159:90,57176015 01 [২০150 ) £ অর্থ নৈতিক 

খাজানার উদ্ভব কেন হয় এবং ইহার পরিমাণ কিসের ছ্বার। নির্ধারিত হয় সে সম্বন্ধে 

বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার স্রত্রপাত করেন ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো । 

রিকার্ডে। কল্পনা করিলেন একটি নৃতন দেশ সবেমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । এখনও 

এখানে বসতি স্থাপন হয় নাই ও চাষ-আবাদ স্তরু হয় নাই। 

বশ রে কিছু কিছু লোক ধীরে ধীরে এই দেশে আসিতে লাগিল ॥ 

যথেষ্ট প্রথম শ্রেণীর জমি পড়িয়া আছে। যার যতখানি 

ইচ্ছা দখল করিয়া চাষ করিতে পারে । এমতাবস্থায় প্রথম শ্রেণীর জমির যোগান 

অফুরস্ত। জমি অবাধলভ্য দ্রব্য। এ অবস্থায় কেহ জমির জন্য খাজান। পাইতে 

পারে না। কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর জমিতে চাষ হইবে এবং ফসল বিক্রয় করিয়। 

চাষের খরচ পোষাইবে মাত্র। প্রথম শ্রেণীর জমিতে ধর! যাক ১০০২ খরচ করিয়া) 
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(মজুরি, সদ ও স্বাভাবিক মুনাফা বাবদ ) ২৫ মণ ফসল পাওয়] যায় । ফসলের 
দাম ৪২র বেশী হইলে চাষী স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত পাইবে । ফলে আরও 

জমি চাষ হইবে । ফসলের যোগান বাড়িয়া দাম কমিয়া ৪২ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ 

চলিবে । চাষীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে উৎপাদনব্যয়ের অতিরিক্ত উদ্বত্ 
কিছু হওর। সম্ভব নয়। 

ধীরে ধীরে লোকসংখ্য। বাডিতে লাগিল | ফসলের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল। 

টির ররর ক্রমে ক্রমে সমস্ত শ্রেণীর জমি চাষে আপিয়া যাইবে । 

খাজানার উন্তব হয় চাহিদা মিটাইতে হইলে এখন অপেক্ষাকৃত নীরস দ্বিতীয় 

শ্রেণীর জমি চাষ না করিয়া উপায় থাকিবে না। এই 

জমিতে ১০০২ খরচ করিয়া ২৫ মণের কম, ধরা যাক ২০ মণ ফসল পাওয়া যায় । 

এই জমিতে চাষ পোষাইতে হইলে ফসলের দ্রাম ১০০২-২০-৫২ হওয়? দরকার । 

বাজারে সমস্ত ফসল একই দামে বিক্রয় হইবে। স্থতরাং থম শ্রেণীর জমির ফসল 

বিক্রয় করিয়া এখন পাওয়া! যাইবে ২৫ * ৫১২৫২ । আগন্তক চাষী দ্বিতীয় শ্রেণীর 

জমি চাষ করিলে যে ফল পাইবে প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া জমির মালিককে 

৫ মণ বা ২৫২ খাজানা দিলেও অবিকল সেই ফল পাইবে । 

২৫২র কম হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ না করিয়! প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ 

করিলে লাভ হইবে বেশী। চাষীদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জমির জন্য কাড়াকাড়ি 

লাগিয়া যাইবে । এই প্রতিযোগিতার ফলে খাজান! বাড়িতে থাকিবে । খাজান। 

বাড়িয়া কিন্তু ২৫২র বেশী হইতে পারে না। তাহা হইলে চাষীর নিকৃষ্ট জমির 

দিকেই ঝুঁকিয়া পভিবে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিরা উৎপাদনব্যয় সঙ্কুলান হয় মাত্র । এই জমিতে 

এখন কে।ন খাজানা হইবে না । ইহ হইবে বিন। খাজান। জমি (1)9-:52)0 12170 )। 
উতৎপাদনব্যয় সকল জমিতে সমান । উৎকৃষ্ট জমিতে 

উঃ দা উতৎপাদনব্যয়ের অতিরিক্ত যে পর্রিমাণ ডদ্ধত্ত হয় তাহাই 

হইবে উকক্ষ্ট জমির খাজানা। এই* উদ্বত্তের পরিমাণ 

নির্ভর করে বিনা খাজানার জমি ও আলোচ্য জমির উত্পার্দিক শক্তির পার্থক্যের 

উপর | চাহিদা বাড়ার ফলে যদি তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করার প্রয়োজন হয়, তাহ? 

হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে খাঞ্জানার উদ্ভব হইবে এবং প্রথম শ্রেণীর জমির খাজান। 

বাড়িয়। যাইবে । ৃ 
জমির উত্পাদ্দিকাশক্তি কেবলমাত্র জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে না। 

জমির অবস্থানের (5165980307,) সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক আছে। বাজান হইতে 
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অনেক দূরে ছুরধিগম্য জায়গায় অবস্থিত অতি উর্বর জমিও চাষের উপযুক্ত বিবেচিত 

হইবে না। উর্বরতা ও অবস্থান উভয় বিষয় ধরিয়া! 
সা জি ফি যে জমিতে চাঁষ করিয়! উৎপাদনব্যয় কোনক্রমে পোষা 

করিতে হইবে তাহাকেই বিন! খাজানার জমি বল! হইবে । এই বিন! 

থাজানার জমির তুলনায় যে জমির উৎপাদিকাশক্তি যত 
বেশী হইবে তাহার খাজানাও তত অধিক হইবে । 

শিরুত জমি চাষ ন! করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে আত্যস্তিক চাষ কর যাইতে পারে । 

টির রয়েল এ সম্ভাবনাও রিকার্ডোপস্থীরা আলোচনা করিয়াছেন । 

কাধকরী হওয়ায় নিকুষ্ট ক্রমাগত ০২ (উত্রুষ্ট ) জমিতে লাগাইয়া চলিলে ক্রয- 
তা না কবিয়া উপায় হ্রাসমান বিধি কার্ধকরী হইবে । অতিরিক্ত ১০ ২ 

নিরুষ্ট জমিতে নিয়োগ না করিয়া উতৎকষ্ট জমিতে প্রয়োগ 

করিলে বর্দি অধিক ফসল পাওয়া! যার তাঁহা ভইলে চাষী তাহাই করিবে । কিন্তু 

উতরু্ জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্রমশ: 

কমিয়া আদিবে। উভয়বিধ জমিতে সমান প্রান্তিক উৎপাদন না হওয়। পর্যস্ত চাষী 

নিকুঞ্ট জমিতেই শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিবে । শেষ ১০০২ নিয়োগ করিয়। 
তাহার উদ্বৃত্ত কিছু থাকিবে না। কিন্ত পূর্বের প্রতি ১০২ নিরোগ করিয়া ১০০২ 

' অধিক পাইবে। উতপাদনব্যয়ের অতিরিক্ত এই উদ্বুত্তই হইবে উত্কষ্ট জমির 

খাজানা। 

রিকার্ডোর তত্ত্বের সমালোচন। ও আধুনিক খাজান। তত্ব (021015390) 
০৫ [২1০5910০১719015 2157 01১০ 70 0992170106015 0 1215০) 2 রিকার্ডোর 

তত্বে বিন! খাজান।? জমির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী । এই বিন1 খাজান। জমির সন্ভে কোন 

নির্দি্ই জমিথগ্ডের উত্পার্দিকাশক্তির পার্থক্য €9166:500681 50) ) যতখানি 

নিদিষ্ট জমিথগ্ডের খাজান। সেই পরিমাণ হইবে । পুরাতন দেশগুলিতে বিনা খাজান! 

জমি নাই। নিকইতম জমির জন্যও খাজানা দিতে হয়। জমির যোগান সীমাবদ্ধ 

বলিয়ই এই খাঙ্জানা দিতে হয়। সকল জমির উর্বরতা ও অবস্থান এইরকম হইলেও 
সীমাবদ্ধতার (5০৪8:০10 ) দরুন জমি ব্যবহারের জন্য খাজান? দিতে হইত । জমির 

যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধব-_ইহাই খাজানাতত্বের মূল কথা । রিকার্ডো এই 
সীমাবদ্ধতার উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই । 

জমির যোগান সীমাবদ্ধ। জমির বিকল্প প্রয়োগ হইতে পারে । যে জমিতে 

ধানের চাষ হয় সেই জমিতে ই আবার ঘাস জন্মানও চলে । নগর এলাকার প্রসারের 

ফলে গৃহ নিধ্াণের উদ্দেশ্যে জমির ব্যবহার বাড়িয়। গিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে ধানচাষের 
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জমি কমিয়া গিয়াছে। কোন একটি শিল্পে জমির ব্যবহার বাড়াইতে গেলে অন্ন 

শিল্পের ভাগে জমির পরিমাণ কমিবে । এই অন্তান্ত শ্ল্লি জমির জন্য যে সর্বোচ্চ দাম 

দিতে প্রস্তত অন্ততঃ সেই পরিমাণ খাজান। দিতে বাজী ন। হইলে প্রথম শিল্পের পক্ষে 

জমি পাওয়া সম্ভব নয়। জমির যোগান অকুরস্ত হইলে খাজানার উৎপস্ভি অসম্ভব 

হইত । কোন শিল্পে বা প্রতিষ্টানে জমির পরিমাণ কমিলে অন্যান্য উপাধানকে এখন 

কম জমি দিয়া কাজ করিতে হইবে । অন্যান্ত উপাদানগুলির জমির সর্দে অন্তপাভ 

কাম্যতম অনুপাত হইতে আরও সবিয়া আসিবে । ক্রমহ্বাসমান উৎপন্লের বিধি 
অনস»রে উৎপাদন কফমিবে । ১ বিঘা জমি কমাইলে উত্পাদন যতটা কমিবে তাহাই 

হইবে জমির প্রান্তিক ডখ্পাদন | অন্যান্য শিল্প জমির গুন্তিক উৎপাদনের সমান 

খাজান] দিতে রাজী হইবে! সুতরাং থম শ্ল্লটিকেও এই পরিম।ণ শাজন। 

দিতে হইবে । অন্যান্য উপাদানের মত জমির ধাম অর্থাৎ, খাজনা জমির প্রান্তিক 

উৎপাদনের উপর নিতর করে । 

জমির বিকল্প প্রয়োগ যদি না থাকিত, তাহ হইলে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে গ্রতি- 

যোগিতার প্রশ্ন উঠিত না । প্রাচীন অর্থনীতিবিপর1 ধরিয়া! লইতেন, অমি একটিমাত্র 

উদ্দেশ্বে (যেমন গম উৎপাদনে ) ব্যবহার করা যাখ। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না 

করিলে অন্তভাবে জমি ব্যবহার করা যায় না। খাভান। যতই কম হোক কমি ব্যবহার 

করিতে না দিবার কারণ নাই। “নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল ।' এখানে 

তাও খাজান1 পাওয়া যাইতেছে । অনত্র ইত] অধ্যবহাধ-_সতরাং কিছুই পাওষা 

যাইবে শা! এমতাবস্থায় বিনা খাজানাধ জমি খাক। অসম্ভব নর । কাধতঃ একই জমি 

বিভিন্ন উদ্দেশ্টে ব্যবহার করা যায়। জমির যোগানও সীমাবন্ধ। সুতরাং জমির 

সম্ভাব্য প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলির যেখানে জমির প্রান্তিক উত্পাদন অধিক নেইখানে জমি 

ব্যবহার হইবে অধিক পরিমাণে । ফলে সেখানে প্রান্তিক উৎপাদন কমিবে। অন্থাত্র 

পরিমাণ কমায় প্রাস্তিক উৎপাদন বাঁডিবে। প্রতিবোগিত1 ও জমির অগতিশীলতার 

ফলে সর্বত্র জমির প্রান্তিক উত্পাদন সমান হইতে বাধ্য । 'জমির গাজানা জমির এ 
সাধারণ প্রাস্তিক উৎপাদনের সমান হইবে । পা 

২৬৮ খাজান। ও দামের অধ্ো সম্পর্ক (7২612561017 066572617 [২91)0 200 

[71০6 )2 দীর্থকালীন মেরাদে দাম ও উত্পাদনব্যয় সমান তইবে । বিন1 খাজান। 

বা প্রান্তিক জমি চাষ করিয়া কোনক্রমে উৎপাদনব্যয় সঙ্কুলান হয় মাত্র । দাষ 

প্রাস্তিক জমির উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইলে ইহ] অপেক্ষা নিকষ্ট জমি চাষ 

তইবে। ইহা আর প্রান্তিক জমি থাকিবে না। আবার দাম এই উৎ্পাদনব্যয় 

অপেক্ষা কম হইলে এই ধরণের জমি চাষ করা সম্ভব হইবে না। ইহা অপেক্ষ) 
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উত্কৃষ্টতর জমি প্রান্তিক জমি হইয়া দীভাইবে। যেকোন মুহূর্তে দাম তৎকালীন 

প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে । প্রান্তিক জমির খাজানা নাই । 

স্তরাং খাজান1 দ্ামনির্ধারক উত্পাদনব্যয়ের অন্তভূক্ত: নয়। সেইজন্য রিকার্ডো 

বলিয়াছেন খাজান। দামের অন্তভূক্তি নয়। খাজান। অধিক অতএব দাম অধিক 

বলার অর্থ হয় না। বরং দাম বাডিলে আরও খারাপ জমি চাষ কর] সম্ভব হইবে 

এবং ফলে খাজানা বাডিবে । ও 

সামগ্রিকভাবে দেখিলে জমির কোনও বিকল্প প্রয়োগ নাই। শ্রম না করিলে শ্রমিক 

অবসর (1615015 ) ভোগ করিতে পারে । উৎপাদনের কাজে ন। লাগাইলে জমিকে 

অন্যভাবে কাজে লাগান যায়না । সেই হিসাবে জমির যোগানদাম শুন্য | খাজান। 

পুরাপুরি উদ্ধত্ত। সেই ভিসাবে বলা যায় খাজানা দামের অন্তভূক্তি নয । কিন্তু কোন 

একটি প্রতিষ্ঠাম বা শিল্পের তরফ হইতে খাজান। উত্পাদনব্যয়ের অন্তর্গত | খাজান। না 

দিলে অন্য প্রতিষ্ঠান বা অন্য শিল্পের হাতে জমি সরিয়া যাইবে | শ্রমের মজুরি ব 

মূলধনের স্রদের মত জমির খাজানাও উৎপাদনব্যয়ের অন্তভূক্ত । 

জমির বিকল্প প্রয়োগ সম্ভব । কিন্তু সকল জমি সকল কাজের পক্ষে সমান উপযে।গী 

নয়। কোন একথখণগ্ড জমি হয়ত পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই জমিখগ্ড 

অন্ত শিল্পে লাগাইলে উধ্বপিক্ষে হয়ত ৫০২ খাজানা হইতে পারে । পাটচাষের জনও 
কমপক্ষে ৫০২ দিতে হইবে । পাটের চাহি] বাডিলে পাটের দাম বাডিবে। এই 

জমির খাজাঁনাও বাডিবে | অন্য জমি পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয় । সুতরাং 

খাজানা বাড়িয়া ১০০২ হইলেও, পাটশিল্লে জমির যোগান বাডিয়। খাজান। কমিবার 

আশঙ্কা নাই । অন্য শিল্পে যতটুকু পাওয়া সম্ভব অর্থাৎ্থ ৫০২ উৎপাদনব্যয়ের অস্তভূকক্ত 1 

অতিরিক্ত ৫০ ( - ১০০২ -৫০২ ) হইল সত্যকারের অর্থ নৈতিক খাজানা। পাট 

চাষের জমির যোগান একেবারে অপরিবর্তনীয় বলিয়াই এই অতিরিক্ত ৫০২ খাঁজানা 

হওয়া সম্ভব হইয়াছে । এই ৫০২র বেলায় আমরা বলিতে পারি খাজাঁন। দামের 
অন্তভুক্তি নয় । বরং দ্রাম বাডিয়াছে বলিয়াই খাজান। বাড়িয়াছে | 

জনসংখনা বুদ্ধি ও কুষির উন্নভি এবং খাজান! (0:750565 0£ 21) 1)0102952 

17. 00001801017. 200 110219005510851505 01) [8190 )  জনসংখ্য1 বুদ্ধি হইলে 

জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদ1 বাড়িবে । ক্রমশঃ নিকট জমি চাষ করিতে হইবে 

এবং উংকষ্ট জমিতে আত্যস্তিক চলিবে । উভয়দিক হইতে খাজান। বাড়িবে। 

জনদংখ্য। বৃদ্ধি হইলে পথঘাট ও গৃহ নির্মাণের জন্য অধিক জমির প্রয়োজন হইবে । 

শ্রম ও মূলধনের বোগান বাড়িবে। এই বাডতি শ্রম ও মূলধন খাটাইবার জন্য জমির 
প্রয়োঞ্ন হইবে বেশী । জমির চাহিদ। বাড়িবে । ফলে খাজানাও বাড়িবে । 
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কুষির উন্নতি বা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়! মানে সাধারণভাবে জমির যোগান 

প্রকারাস্তরে বাডা। বিঘাপ্রতি ফলন দ্বিগুণ হইলে এখন ১ বিঘা জমি আগেকার ২ 

বিঘা জমির কাজ করিবে । যোগান বাঁডিলে দাম কমে । কৃষির উন্নতি জমির যোগান 

বাডার সামিল । স্বতরাং রুষির উন্নতি হইলে খাজান। কমিবে। 

॥ আদর্শ প্রশ্নমাল! ॥ 

1, 12 25 [50070070310 906 ? 

অর্থ নৈতিক থাজানা কাহাকে বলে ? [ পৃষ্ঠা ৩৯৩১০ ] 

2. ০ 1৪ 90 610৮ ০01 1700 09691701080. ? 

জমির খাজানা কি করিয়। নির্ধারিত হয়? [ পৃষ্ঠা ৩১০-৩১৩ ] 

2. 0120 005 2915%61077055%692 90৮ 800. 02100. 

খাজানা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক বুঝাইয়া! দাও । .. [পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪ ] 

চতুঘিংশ অধ্যায় 

€( ৬৬৪০3 ) 

“মজুরি হার কিকূপে নির্ধারিত হয় (০৬ 60০ 185 0: 4855 15 

৭5650001020 ) 9 অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সম্বন্ধে জীবনধারণের তত্ব (501931- 

€617০০ 77176০01% ) প্রচারিত হয় । এই তত্ব অনুসারে শ্রম ও অন্থান্ত সামআীর মধ্যে 

্রারিযোহ্রা কোন পার্থক্য নাই । সাধারণ 'পণ্যের মত শ্রমেরও কেনা- 

পারিস বেচা হয় । এক্ষেত্রে শ্রমিক বিক্রেতা, আর সংগঠক হইল 

পরবিবাবেৰ ক্রেতা । দীর্ঘকালীন মেয়াদে দাম উতপাদনব্যয়ের সমান 

হয়| সেই হিসাবে শ্রমের দাম ব1 মজুরিও শ্রমের উৎপাদন 

ব্যয়ের সমান তইবে। শ্রমিকের পরিবার প্রতিপালন করিতে নিয়্তম ব্যয় যাহা 

প্রয়োজন হয় তাহাই হইল শ্রমের উতৎ্পাদনব্যয ৷ শ্রমিক পরিবারের ভরণপোষণ ন। 

করিতে পারিলে শ্রমিকের যোগান বজায় রাখা সম্ভব নয়। শ্রমিকের মজুরি শেয় পরস্ত 

এই জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হইবে । ইহাই সংক্ষেপে এই তত্বের বক্তব্য । 
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মজুরি ইহা হইতে অধিক হইলে, শ্রমিকের অধিক সংখ্যায় ও সত্বর বিবাহ করিবে 
এবং অধিক সংখ্যায় সন্তান হইবে। শ্রমিকের যোগাঁন বাডিয়! মজুরি কমিবে 

আবার মজুরি ইহা হইতে কম হইলে, অনাহার ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধির প্রকোপে 

শ্রমিকনংখয। হাস পাইবে । ফলে মজুরি বাডিবে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ধযারে এই তত্বের কিছুটা! পরিবর্তন করিয়া ধলা 

হইল, মজুরি জীবনযাজ্রার মানের (965190570০6 71৮1778 ) সমান হইবে । 

প্রত্যেক শ্রমিকগো্ঠী নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত । কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন 

নয়, কিছু কিছু আরাম (0০০97069705) এই মানের অন্তভৃত্ত । মন্ত্ররি জীবন- 

যাজার মানের সমান হইবে । 

সমালোচন।ভাবশবধাঠার যান সম্পর্কে একই শ্রেণীসৃক্ত »কল শ্রমিকের ধারণা 
একরকম নয়। তাভাদের মজুরি কিন্তু অভিন্ন । জীবনযাআর মান তত্ব অন্যায়] 

তাহাদের শঙ্গুরির পাথক্য ভগয়া উচিত ছিল । আবাব জীবনযাঞ্।র মান সম্পকে 

ধারণা মোগাদুটি এক ৬পযা সত্ত্েত কোন কোন শিল্ষে (5৬5৪৮2৫ 09০০১) ভখণ 

কম মন্তুরি দেওব। হর | ইভা দেখা গিয়াছে মরি বাডিলে সব সময় আমিকসংখা। 

বাডে না| শ্রমিকেরা বাডতি মন্জ্ুরির কিয়দংশ জীবনখাঞাব মান এ্র্ি করিবার 
কাজে লাগায় । অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান দ্বার। মরি নির্ধারিত না হইয়। রং মজুরি 

বারা জীবনধাব্রার মান নির্ধারিত ভইয়াছে । এই তত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর 

আপত্তি 5হইল-_ইহা কেবলমাত্র ষোগানের সাহায্যে মঞ্জুরি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে । 

অন্তান্থ দামের মত মজ্জরিও চাহিদাও যোগানের দ্বারা নিধারিত হম । এই তব শ্রমের 

চাহিদার ভূ।মকা সম্বন্ধে একেবারে নীরব | 

প্রান্তিক উদ্পাদনতত্ব (151975179] [2900০01৮105 10176955 ) 5 মজুরি 

দীর্ঘকাল জীবনযাত্র।র মান অপেক্ষা কম থাকতে পারে না। কিন্তু স্বল্পকালপান 
মেয়াদে শ্রমিকদের মজুরী বাডাইবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । জীবনধারণ করিতে হইলে 

শ্রমিকের কাজ না করির! উপায় নাই । মন্দার ধাজাবে মজ্কুরা জীবনধারণ অপেক্ষা! 

কম হইলেও শ্রম না করিয়া উপায় নাই । সামগ্রিকভাবে (৪3 ৪. 15016 ) শ্রমের 
যে/গান নিদিষ্ট ধরিয়। লওয়া যার । মজুরির পরিবর্তনের »প্ধে ইস্তার সম্পর্ক বাহির 
কর1 দুর । কোন বিশেষ শিল্পে কিন্তু শ্রমের যোগ।ন মজুরি বাডিলে বাড়ে এবং 
মরি কমিলে হ্রাস পায় । 

শ্রমের চাহিদা হয় নিয়ে!গকতার তরফ হইতে । শ্রযের সভিত অন্যান্য উপাদানও 
_যথা কলকারখানা, প্রয়োজন হর। খল্পকালীন মেয়াদে এই উপাদানশুলি 

অ-পন্িবর্ডনীয় | স্থতরাং শ্রমিকের সংখ্য। বাডাইয়া! চলিলে এক সময় ক্রমহাসমান 
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উৎপন্নের বিধি কার্ধকরী হইবে। এককভাবে নিয়োগকর্তার মজুরির হারের উপর 
কোন হাত নাই। অতিরিক্তি প্রতি শ্রমিকের জন্ত তাহাকে চলতি হারে মজুরি দিতে 
হইবে । এদিকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়। চলিবে । যতক্ষণ শ্রমের 
প্রান্তিক উৎপাদন চলতি মজুরির হার অপেক্ষা অধিক থাকিবে, ততক্ষণ নিয়োগকর্তা 
শ্বমিকসংখ্যা বাডাইয়া চলিবে । প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়। মজুরির হাবের সমান হইলে 
নিক্োগকতা শ্রমিক সংখ্য। আর বাডাইবে না । 

ধর! যাক কোন নিয়োগকর্তী ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে । শ্রমিকসংখ্য। 
১০১ করিলে মোট উৎপাদন ৫ একক বাড়ে ও ১০১ করিলে «৭ একক বাডে; ১০৩ 
করিলে ৩ একক বাড়ে ইত্যাদি। প্রতি এককের দাম বরাবর ২. ধর] যাক ( অর্থাৎ 
পণ্ের বাজারে আমর] পূর্ণাঙ্গ প্রতিবোগিত। ধরিয়া লইতেছি )। তাহা হইলে শ্রমের 
প্রান্তিক উত্পাদন তাঁলিক1 এইরূপ হইবে | ৃ 

শ্রমিক সংখ্য। প্রান্তিক উত্পাদন টাঁকাকডির অঙ্গে 
প্রান্তিক উত্পাদন 

০5৬ ৫ ০ 
১৩২ ৪ ক্স 

১০৩ ৪ 
৬. 

বাজারে ৮২ মজুরির হার চালু থাকিলে এই নিরেোগকত্তা ১০২ জন শ্রমিক নিয়োগ 
করিবে | এই অবস্থায় নিয়োগকততার চাতিদ। ১০৩ ভইতে পারে না । বাজারের 

মজুরির হাপ ৬২ হইলে এই নিয়োগকর্ডার চাহিদা ভইবে ১০৩1 চাহিদা] অন্যায়ী 
শ্রামক না পাইলে নিয়োগকত্তা মজুরের ভার বাড়াইতে বাধ্য হইবে । অনু, শিল্প বা 
প্রতিষ্টান হইতে শ্রমিক অধিক মজুরির লোভে সরিয়! আসিবে । শ্রমিক সংখ্যা 
বাডার ফলে এখানে প্রান্তিক উত্পাদন কমিবে--অন্যত্র বিপরীত কারণে প্রান্তিক 
উত্পাদন বাডিবে। শ্রমিকের গতিশীলতা ও নিফ্রোগকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
থ|কার ফশে সবত্র প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবার বৌঁক দেখা দিবে । মজুবির 
হার এই সাধারস। প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে । শ্রমিকের যোগান সামগ্রিকভাবে 
নিথিষ্ট (£1৮০০) ধনিলেও বিশেষ কোন শিল্পে শ্রমের যোগান পরিবগুলীয় ধরা হয় । 

সমালোচন1- প্রান্তিক ডৎপাদনতবে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও শ্রমের গতিশীলতা 
ধরিয়া লওয়া1 হয়। বাস্তবজগতে শ্রমের বাজারে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার একান্ত 
অভাব । শ্রমিকের তুলনার নিয়োগকর্তার দরকযাকধির ক্ষমতা অনেক বেশী । কাজ 
ন1 করিলে শ্রমিকের ভাত জুটিবে না । কাজ বন্ধ করিলে নিয়োগকত্তাকে লোকসান 
দিতে হইবে । তাই বলিয়া তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে না। শ্রমিকের! 
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নিজেদের হুূর্বলতা বুঝিয়া সংঘশক্তির (7505 [075190) আশ্রয় লইয়াছে । ফলে 

ছুইতরফেই কিছুটা! একচেটিয়া অবস্থার স্থন্টি হইয়াছে । নিয়োগকর্তা মুনাফার জন্য 

শ্রমিক নিয়োগ কবে । স্ুতরাং তাহার পক্ষে প্রীস্তিক উৎপাদন অপেক্ষা অধিক 

মজুরি দেওয়া] সম্ভব নয়। শ্রমের মজুরি উধ্বপিক্ষে শ্রমের প্রান্তিক উত্পাদনের সমান 

হইতে পারে । সমাজের চোখে যাহ] জীবনযাত্রার নিয়তম মান হিসাবে বিবেচিত 

হয়, মজুরি তাহ? অপেক্ষা কম হইতে পারে না। ইহা হইল মজুরির নিয়তম সীম] | 

এই তই সীমার মধ্যে মনুরি কার্ষতঃ কত হইবে, তাহা নির্ভর করে নিয়োগকর্তা ও 
শ্রমিকলংঘের দরকষাকষি ক্ষমতার উপর | ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা যখন সাধারণভাবে 
ভাল থাকে, তখন নিষোগকরত্াদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অধিক প্রকট হয়। ফলে 

শ্রমিকের মজরি প্রান্তিক উত্পাদনের সমান তইবার বেো।ক দেখা দেয় । এমন কি 

একচেটিয়া ক্ষমতা থাকাঁর ফলে যে অতিরিক্ত মুনীফা হয়, তাহার কিয়দংশও শ্রমিকের 
ভাগ্যে জুটিতে পারে । আবার মন্দার সময শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অধিক 

জোরদার হয়। নিয়োগকতারা উৎপাদন বাভাইবার ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইয়া পডে। 

ফলে মজুরি কমিয়]! জীবনযাত্রার মানের সমান হইবার কঝৌক দেখা দে । 'এমন কি 

মন্দা বেশী হইলে মঙ্গুরি লাময়িকভাবে জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাও কমিরা যাইতে 
পারে । শ্রমিকের সংখ্যা কমিবার ফলেই হউক অথবা শ্রমিকের দক্ষত1 বাভিবার ফলেই 
হউক, প্রাস্তিক উৎপাদন ন1 বাঁডিলে মজুরি বাডা সম্ভব নয় । 

শ্রমিকসংঘ ও মজুরি (17717025 007010175 ৪100 ৬৬৪০5 )$ বেশীর ভাগ 

শ্রমিকের শ্রযই একমাত্র সম্বল । মন্গুরি না পোষাইলেও অনেক সময় শ্রমের যোগান 

বন্ধ কর] সম্ভব হয় নাঁ। তাহা হইলে অনাভারে থাকিতে হইবে । অধিকাংশ শ্রমিক 

বাজারের "অবস্থা সম্বন্ধে ওযাকিবভীল নয়। অন্যত্র বা অন্য শ্ল্লে উচ্চতর মজব্ির ভাব 

চালু থাকিলেও তাহার] সে খবর জানে না । যাভারা জানে তাহারাঁও নানা কারণে 

কর্মস্থল পরিবর্তন করিতে অনিচ্ছুক থাকে | শ্রমিকদের এই হুর্বলতাঁর স্বযোগ লইতে 

নিযষোগকত্া কস্তর করে না প্রান্তিক উত্পাদন অপেক্ষা কম মজুরি দিয়া নিজ মুনাফা 

বুদ্ধি করে । শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ ভইয়! এই অবস্থার প্রতিকার করিতে পারে । মজরি 

বাডাইয় প্রান্তিক উৎপাদনের কাছাকাছি লইয়া যাইতে পারে । 

জবরদস্তি কিয়! মজুরি সাময়িকভাবে প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষাও অধিক কর] 

সম্ভব । নিয়োগ্কর্তী কিন্তু চপ করিয়া থাকিবে না। নিজ মুনাফার খাতিরে সে 

সকল সমর শ্রমিকসংখ্য1 একপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে প্রাস্তিক উৎপাদন চলতি 

মজুরির সমান হয় | শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ফলে যর্দি মজুরির হার বাডে, 

নিয়োগকর্তা নিয়োগ কমাইয়া প্রান্তিক উৎপাদন বাড়াইবে | - আমাদের উদাহরণে 



মজুরি ৩১৯ 
মজুরি ৬২ হইতে বাড়িয়া ৮২ হইলে নিয়োগকর্তা শ্রমিকসংখ্যা ১০৩ হইতে কমাইয়' 
১০২ করিবে । দুধ এবং তামাক একই সঙ্গে খাওয়া চলিবে না। শ্রমিকসজ্ঘ নিজ 

দাবীতে অনড থাকিলে মজুরির হার অনেকখানিই বাড়ান যায় । সেক্ষেত্রে বেকারত্ব 

বাড়িতে বাধ্য । যাহারা কাজে টিকিয়। থাকিবে তাহার! লাভবান হইবে । যে 

অভাগার1 ছাটাই হইবে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইবে । মুনাফাকে কেন্দ্র করিয়। 

যে অর্থব্যবস্থা গভিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মুনাফার ক্ষতি করিয়া কাজ চালান 

সম্ভব নয়। 

দীর্ঘকালীন মেয়াদে প্রান্তিক উৎপাদন না বাড়িলে মজুরি বাডা সম্ভব নয়। এই 

ব্যাপারে সজ্ঘের করণীয় অনেক কিছু আছে। নিরক্ষরতা দ্বর করিয়া প্রচার কার্য 

চাঁলাইয়! প্রশাসনিক ত্রুটি দূর করিতে সাহায্য করিয়া সঙ্ঘ শ্রমিকের দক্ষতা বাডাইতে 

পারে । শ্রমিকের দক্ষতা সহযোগী অন্যান্ত উপাদানের দক্ষতার উপরও নির্ভর করে । 

মূলধন যদি অপ্রচুর হয়, যে মূলধন আছে তাহা যদি নিরুণ্ ধরণের হয় এবং নিয়োগ- 
কর্তার সংগঠন ক্ষমতা যদি না থাকে তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকের দক্ষতা 

ক্ুণ্ হইবে । অন্যের অপরাধে শ্রমিক আঘিক শাস্তি পাইবে । এই সকল ত্রুটি দূর 
করিবার ব্যাপারে নিয়োগকর্তীকে বাধ্য করিবার জন্য সজ্ব ন্যায্যভাবেই আন্দোলন 

করিতে পারে । মঙ্জরি কমাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা নিয়োগকর্তার সহজাত প্রবৃত্তি । 

শক্তিশালী শ্রমিকসজ্ব থাকিলে নিয়োগকর্তা এই সহজ পথ অবলম্বন করিতে পারে না । 

তখন খরচ কমাইবার জন্য রাস্তা বাহির করিবার প্রয়োজন হয । এইভাবে অনেক সময় 

নিয়োগকর্তা উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতে বাধ্য হয । 
আথিক ব্যাপানে শ্রমিকদজ্ঘের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই বলিয়। সজ্ঘের 

প্রয়োজনীয়তা নাই বলা যায় না। আঘথিক ব্যাপারেও সঙ্ঘ মজুরি কিছুট1 বাঁডাইতে 

পারে তাহা আমব1 দেখিয়াছি । “কেবলমাত্র মন্ত্ররি বাডানই সজ্বের একমাত্র কাজ 

নয়। সঙ্ঞের সৌভ্রাত্র্যমূলক কাধকলাপের ( £.8621081 ৪০01510155 ) গুরুত্ব অত্যন্ত 

অধিক । শ্রমিকদের কাজে দুর্ঘটনা যে কোন সময় ঘটিতে'পারে । কাজ সব সময় না 

থাকিতে পারে । তার উপর আছে আধিব্যাধির প্রকোপ । এই সকল বিপদে সঙ্ঘ 

শ্রমিকদের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে । সঙ্ব ছে'টখাট বীমা কোম্পানী 

হিসাবে কাজ করিতে পারে । ট€নশ বিদ্যালয় পরিচালন, খেলাধুলার ব্যবস্থা করা 
ইত্যার্দিও সঙ্ঘ অনায়াসে করিতে পারে । শ্রমবিভাগের ফলে একঘেয়েমি দেখা দিতে 

পারে । সজ্ঘ পরিচালনার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিলে এই একঘেয়েমির লাঘব হইতে 

পারে। অত্যন্ত নিরামিষ মনে হইলেও এইগুলিই সজ্ঞের ন্যায্য কাজ। সঙ্মৰের গোড' 

পতনের সময় হয়ত বাহিরের লোকের সাহায্য দরকার হইতে পারে । কিন্তু সজ্ঘের 



৩২০ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয় 

নেতৃত্ব বদি বরাবর বাহিরের পেশাদার আন্দোলনকারীদের হাতে থাকে এবং সঙ্ঘ যদি' 
সর্বদা রাজনৈতিক দলগুলির মল্যুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়! থাকে, তাহা হইলে শ্রমিকসজ্ঘের' 

মারফত শ্রমিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা কম । ৬// 

আঘথিক মজুরি ও প্রকুভ মজুরি (151017৩5% 8:95 8170 17২০৪] ৮7869 ) 2 

শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাহাকে আঘধিক মন্জুরি (2০7০5 
07 73970105] 8859 ) বলা হয়। আঘধিক মঙ্গুরি সমান হইলেই যে প্ররুত 
মরি সমান হইবে তাহা নয়। আনুষঙ্গিক বহুবিধ সুবিধা ও অস্থুবিধা থাকিতে 

পারে । প্রকৃত মজুত্ি নির্ধারণের ব্যাপারে এই স্থবিধা অস্থবিধাগুলির দিকেও 
নজর দিতে হইবে। অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মূলে আছে অভাবপূরণের তাগিদ । 
পেইজন্য শ্রমিক শ্রম করিতে রাজী হয়। অভাবপুরণের ব্যাপারে শ্রমিক 
শ্রমের বিনিময়ে নীট স্বিধা (66 881308555 ) ভোগ করে । তাহাই প্ররুত 

মন্গরি। প্রকুত মজুরি বুঝিতে হইলে নিয়লিখিত বিষরগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখ! 
দরকার | 

টাকাকভি বিনিমরের মাধ্যম | টাকাকডির বিনিময়ে অভাবপুরণের সামগ্রী ও 
সেবা পাওয়া যায় বলিয়াই লোক অর্থের দাস হয়। মৃল্যস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থের 
অর্থের ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তনের মুল্যের পরিবর্তন হয়। ১৯৩৯ সালে যাহার আঘিক 

সঙ্গে প্রকৃত মনুবি পবিবতিত মন্গুরি ১০০২ ছিল, পে হরত আজ ৪০০২ পাশ 

* আঘথিক মজরি বাডিলেও তাহার প্রকৃত মজবরি কিন্তু 
কমিরা গিয়াছে । এখনকার ৪০০২র সাধারণ ক্ররমূল্য ১৯৩৯ সালের ১০০২ 
ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম । 

শরমেব বিনিময়ে অঙ্গান্য স্থবিধা পাইলে তাহাও হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে | 
কষিশ্রমিককে টাকা ছাডা বিনাধূল্যে খাবার ও কিছু পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়ার 

রেওয়াজ আছে । করলাখশিতে যাহারা কাজ করে তাহার বিনামূল্যে কয়লা 

পায়। পেক্সন, বেতনসভ ছুটি, বিনা ভাডায় বা নাম- 

মাত্র ভাভায় বাসগৃভ, বিনাখরচে ভ্রমণ ইত্যাদি সুবিধা গুলি 
অগ্রাহা করিলে চলিবে না। 

কাজ নিয়মিত কি অনিয়মিত তাহাও দেখিতে হইবে । কোন কোন কাজ 

কেবলমাত্র মরহুমের সময় হয়, যেমন রাজিমিস্ত্রির কাজ বা 
ফসলকাটার কাজ। আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা জেলেদের 

মাছধরার কাজও অনিশ্চিত করির1 তুলে । এই ধরণের 
কাজে আথিক মজুরি যতট] বেশী দেখায়, প্রকৃত মজুরি তাহ! অপেক্ষা কম। 

আনুষঙ্গিক হবিধা! 

অনিয়মিত কাজে 

প্রকৃত মভুরি কম 



মজুরি ৩২১ 

মাসমাহিয়ান! বাদে অবসর সময়ে অতিরিক্ত রোজগারের সম্ভাবন] আছে কিন। 

'দেখা দরকার । শিক্ষক অবসর সময়ে ছাত্র পডাইতে পারেন, হিসাবরক্ষক (৪০০০৪: 

1) চুক্তির কাজ করিতে পারেন, ড্রাফটসম্যান প্র্যান 
বাড়তি রোজগারের সম্ভতাবন। ৫ 

আকিয়া রোজগার করিতে পারেন । অনেক কাজেই 

এই সুবিধা নাই । 

দিন কতঘণ্টা বা বংসরে কতদিন কাজ করিতে হয় তাহাও দেখ! দরকার । 

একই কোম্পানীতে কেরাণীর চেয়ে দক্ষমিত্রির আধিক 
মজুরি অধিক হইতে পারে । কিন্তু একথাও মনে রাখা 

দরকার কেরাণী মিস্ত্রী অপেক্ষা কম সময় কাজ করে । 

কোন কোন কাজে দেঠিক ক্লান্তি অধিক মাত্রায় ভৃওয়ায় কার্ধক্ষমতা হাস পায়। 

রেলগাঁডীর ইঞ্জিনচালককে প্রখর গ্রীক্ম ও প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে গাড়ী চালাইতে হয়। 

ফলে তাহাকে অনেক আগেই অবসর গ্রহণ করিতে হয় । 
আযুক্ষয় বা স্বান্থ্যস্থানি 
হয় ফিন! আবার অনেক কাজে, যেমন সীসার কাজে, স্বাস্থ্যের 

ক্ষতি হয়_অনেক সময় অকেজে। অবস্থার খাকিতে হয়। 

একজন ইঞ্জিনচালক বাৎসরিক ৬০০০২ পাঁয়। ২০ বৎসরে সে পায় ৩০০০ ১২০ 
টাকা । অন্য কাজ করিলে সে হয়ত ৩০ বৎসর খাটিতে পারিত। সেক্ষেত্রে 

তাহার প্রকৃত বাৎসরিক মজুরি দাডাইবে ১০০২০ টাকা -৪০০* টাকা মাত্র । 
মজুরির পার্থক্যের কারণ € 0৪5555০৮৪6৪ 01751910639 ) ও আথিক 

মজুরির পার্থক্য থাঁকিলেই যে প্রকৃত মঙ্গুরির পার্থক্য হইবে তাহ! নয় । এ্যাডাম 

রক্ত মজুবিব সমতা! রাখাব ন্মিথ এই প্রসঙ্গে কসাই ও কুটিওয়।লার তুলন! করিয়াছেন । 
'জন্য সময় সময় আধিক মজুরি কপাইকে অস্বস্তিকর পারিপাশ্থিকের মধ্যে থাকিয়। কাজ 

১০ করিতে হয়। সে হিসাবে কর্টিওয়াল।র পরিবেশ অনেক 
বেশী স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিপ্রদ। এক্ষেত্রে ছুইজনের আথিক মন্ুরি স্মান হইলেই 
প্রকৃত নঙ্গুরির পার্থক্য হইত। প্রকৃত মঙ্গুরির সমতা! বজার রাখার জন্যই এস্থলে 
কসাইয়ের আধিক মজুরি অধিক হওয়] প্রয়োজন । আধিক মঙ্গুরির এই ধরণের 

পার্থক্য প্রকৃত মজুরির পার্থক্য স্থচনা করে না। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু আধিক মজুরির পার্থক্য প্রকৃত মজুরির পার্থক্যেরও 

ইঙ্গিত দেয়। তাহা না হইলে জমাদারের বেতন বড়বাবুর বেতন অপেক্ষা 

অধিক হইত । বড়বাবু পাখার তলায় আরামে কাজ করেন। জমাদারকে 

নোংরা ঘাটিতে হয়। প্ররূত মঙ্জুরি সমান হইতে হইলে, জমাদারের আখিক মজুরি 

অধিক হওয়া! দরকার ছিল। অধিক হওয়া দূরে থাক, জমাদারের আঘধিক মজুরি 

কত সময় ক।জ করিতে হয় 



৩২২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত্র পরচয় 

বস্ততঃ অনেক কম। সমাজের পক্ষে উকিল মোক্তার চিকিৎসক বা স্থপতি যে 

সংখ্যক প্রয়োজন, ডকশ্রমিক ব। মুটের প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক 

সংখ্যায় । ডকশ্রমিকের কাজ চিকিৎসক বা উকিলের কাজ অপেক্ষা অনেক 

বেশী ক্লাস্তিজনক ও অগ্রীতিকর। তাহা সত্বেও চিকিৎসক বা উকিলের রোজগার 

ডকশ্রমিকের রোজগার অপেক্ষা অনেক অধিক । শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতা 

(227:£5০6 0501511155) থাকিলে ভকশ্রমিকের] দলে দলে চিকিত্সা বিদ্যা শিখিয়। 

চিকিৎসক হইত । ডকশ্রমিকের যোগান কমিয়! মজুরি বাড়িতে থাকিত। 

চিকিসকের যোগান বাড়িয়া মজুরি কমিতে থাকিত। প্রকৃত মজুরির সমতা! 

না হওয়া! পর্যস্ত এই ব্যাপার চলিতে থাকিত। ডকশ্রমিকের কাজ অধিক. 

অগ্রীতিকর । তাহার ক্ষতিপুরণহিসাবে আধিক মজুরি বেশী হইত। ডকশ্রমিকের 
আঘধিক (সুতরাং প্রকৃত ) মহ্ছুরি কম হওয়ায় শ্রমিকের অবাধগতিশীলতা৷ নাই ইহাই 
প্রমাণিত হয়। মজুরির পার্থক্য বুঝিতে হইলে গতিশীলতার অভাব কেন হয়, 
জানিতে হইবে । 

পরিবার স্থানাস্তর করিতে যথেষ্ট খরচ হয়। ইহা ছাডা নৃতন জায়গায় বাসস্থান 
যোগাড় করার সমস্যাও আছে। যোগানের আধিক্য ঘটিয়৷ মজুরি কমিলেও 

শ্রমিক এই সকল অন্থবিধার জন্য অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক হয়। ফলে যোগানের 

আধিক্য ও মজুরির স্বল্পত1 থাকিয়া যায়। দীর্ঘকালীন মেয়াদে অবশ্য এই যুক্তি, 

চলিবে না। কিংবা শিল্পগত গতিশীলতার ব্যাপারেও এই ব্যাখ্যা চলিবে না। বিভিন্ন। 

শিল্পের মধ্যে শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব _ দীর্ঘকালীন মেয়াদেও- একেবারে 

দুর হয় না। শ্রমিকেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে (£:8৭39) বিভক্ত। এই সকল শ্রেণীর 
প্রতিযোগিতা একেবারে নাই বলা চলে না । তবে প্রতিযোগিতার মাত্রা অতি নগন্য 

(০1-5০97005026 59005) | আইন বা চিকিৎসাবিগ্ভ/ আরত্ত করিতে দীর্ঘকাল 

ব্যাপিয়। ব্যয়বহুল শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। দিনমছগুর বা চাপরাশীর এই 'প্রবেশমূল্য” 
(০০3৪০ 9£ 61565 ) দিবার ক্ষমতা নাই । সন্ভানের বৃত্তি বাছিয়! দিবার স্বাধীনতা 

দরিদ্র পিতামাতার নাই । পরিবেশ ও প্রথার প্রভাবও অস্বীকার কর! যায় ন1। 

সেজন্য পুরুষানুক্রমে লোককে একই বৃত্তি আশ্রয় করিয়! থাকিতে দেখা যায়।' 

ফলে নিয্নমজুরির বৃত্তিগুলিতে চাহিদ1 বেশী হওয়! সত্বেও মজুরি কমই থাকিয়া 
যায়। কারণ গতিশীলতার অভাবে যোগান চাহিদার তুলনায় অধিক থাকিয়া 

যাওয়ায় প্রান্তিক উতৎপাদনও কম থাকে । ফলে মজুরিও কম থাকে । উচ্চমজুরির 

বৃত্তিগুলিতে যোগান বাড়িবার অস্থবিধা থাকায়, প্রান্তিক উৎপাদন ও মজুরি বেশ 
থাকিয়া যায়। 



মজুরি ৩২৩ 
প্রশ্ন হইতে পারে নিখুত গতিশীলতা থাকিলে কি সকলের মজুরি অভিন্ন 

হইত? ইহার উত্তর হইবে “না”। হাতের পাচ আঙুল সমান হয় না। সকল 

লোকের দক্ষতা সমান নয়। লোকের সঙ্গে লোকের তফাত কিছুটা জন্মগত 

(17901) আর কিছুট1 অজিত (৪০015 )। কোকিল শাবক কাকের বাসায় 

প্রতিপালিত হইলেও কুহুধ্বনি করিবে । কবিত্বশক্তি, কম্বর ও বিশেষ ধরণের প্রতিভা 

জন্মগত । প্রকাতিদত্ত ক্ষমতা না থাকিলে হাজার চেষ্টা করিয়াও তানসেন হওয়। 

সম্ভব নয়। জন্মের পর পরিবেশের (91851001101) পার্থক্য জনিত তফাত 

শিক্ষার সাহায্যে দূর করা সঞ্তব। কিন্তু জন্মগত পার্থক্য দূর করিবার কোন 
পথ আমর এখনও জানি না। জন্সগত প।থক্যের ফলে মজুরির পার্থক্য দূর 
করা যায় না। বতমান মজুরির যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহার কিছুটা জন্মগত 

পার্থক্যের জন্য এবং কিছুট। অজিত পার্থক্যের জন্য । মজুরির পার্থক্যের কতথানি 

কোন্ পার্থক্যের জন্য তাহা আমরা বলিতে পারি ন1। সন্দেহ হয় অনেকখানিই 

অজিত পার্থক্যের ফল। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় স্থযোগ স্থবিধা অত্যন্ত অসম 

ভাবে বন্টিত। সকলেই সমান স্থযোগ সুবিধা (0100০9:065010০5 ) পাইলে তাহার 

পরও মজুরির পার্থক্য যতখানি থাকিবে তাহার জন্য নিঃসন্দেহে জন্মগত পার্থক্য 

দায়ী হইবে। জন্মগত পার্থক্য কতখানি তাহা প্রমাণ করিবার জন্তই সুযোগ, 

স্থবিধা সমান করিয়া! গতিশীলতার বাধা দূর কর। দরকার । সেইজন্য নেপোলিয়ন 

বলিয়াছিলেন-_ প্রতিভার অগ্রগতির পথ খুলিয়া দাও । তারপরও যে পার্থক্য থাকিবে 

তাহার জন্য কেহ সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করিতে পারিবে না । জনসাধারণের মধ্যে, 

অসন্তোষও ধূমাধিত হইবে ন1। 

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥ 

1. আনুণগা 15 0159 786০9 01 98299 09687711090-৮07 6009 968008:0. ০01? 115100০১057 11৮৮ 

চা] 71:900018%165 ? 

মজুরির হার কিনূপে নির্ধারিত হয়-_জীবনযাত্রার মান অথবা, প্রান্তিক উৎপাদন দ্বার ? 

[ পৃষ্ঠ ৩১৫-১৮ ]. 

2. 70০৬ 09910 07809 [01010705 17790912009 ঘ269৪ ? 

মুরির হার বাড়াইবার ব্যাপারে শ্রমিক সঙ্ঘ কি করিতে পারে ? [ পৃষ্ঠা ৩১৮-২* ] 

৪, 71808700187 ০96 ৯98918 10:09 58898 100 1598] ভ8£99 * 

আধিক মভু'র ও প্রকৃত মন্তুরির মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দাও । [ পৃষ্ঠা ৩২০-২৯]. 

4 5 0০ 2268 587 11) 000919206 9009008010208 ? ও 

বিভিন্ন বৃত্তিতে মজুরির হার বিভিন্ন হয় কেন? [ পৃষ্ঠা ৩২১-৩২৩ ]) 



পঞ্চনিংশ অধ্যায় 

৬ 

( 17661656 ) 

টাকাকড়ি ধার করিলে, আপল টাকা ফেরৎ দিলেই চলে না । আসল বাদেও 
কিছু দিতে হয। এই অতিরিক্ত কিছুকেই আমরা সাধারণভাষায় সুদ বলি। 

সদ শতকরা হারে ভিনাব করা তয়। অর্থের বিনিময়ে জিনিযপত্র পাওয়া যায় । 

সেইভন্যই লোক টাককড়ি ধার করে। ধারের টাক দিয়া সরাসরি ভোগ্যদ্রধ্য 

কেনা যার । কাচামাল যন্ত্রপাতি ঘরবাডী ইত্য।দি ক্রয় বা নির্জাণ করিবার জন্য 

বেশীর ভাগ ধারের টাকা খরচ করা তয়। উত্পাদনের জন্য মূলধনদ্রব্য দরপার | 

সঞ্চয় না হইলে মুলধনদ্রব্য স্থষ্টি সম্ভব নয়। নি্জন্ব সঞ্চয়ের আশায় থাকিলে 

পরোক্ষ উৎপাদন কঠিন হইয়া দাডাইবে। টাকাকডি ধার করিয়া সংগঠক অন্বোর 

সঞ্চয় কাজে লাগাইবার স্থযোগ পার। মূলধন ব! সঞ্চয় ব্যবহার করার জন্য যে দাম 

দিতে হয় তাহাকে স্থদ বলে। 

খখদাতা ভিন্ন হইলেও তাহাদের টাকার ক্রয়মূল্য ভিন্ন নয়। খণগ্রহীতা 

খণ লয় ভ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য। গুতরাং ধার কে দিতেছে খণগ্রহীতার 
তাহ দেখিবার দরকার নাই । আবার খণদাতার খণগ্রহীতা কে তাহা লইখা 
ব্যস্ত ভইবার কারণ নাই। কারণ সমপরিমাণ খণ দিতে হইলে খণদাতাকে সম- 

পরিমাণ সঞ্চর করিতে হইবে । টাকাক্ডির জাতিভেদ নাই। সেই হিসাবে 

নদের হার সবত্র সমান হওয়া দরকার ছিল। অথচ আমর জানি স্থদের ভার 
কাধতঃ কখনও এক তয় না। 

মোট সুদ ও নীট স্্দ (7055 10621550270 6৮170651556) 2 স্থদের 

হারের পার্থক্য কেন হয় বুঝিতে হইলে মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থক্য জানিতে 

হইবে । কেবলমাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে দাম দিতে হয় তাহাকে নীট সদ 
বলা হয়। সুদ বলিয়া যাহা অভিহিত হয় তাহার মধ্যে অন্থান্ উপাদানের 

দামও মিশ্রিত থাকে । ইহাকে অর্থশান্ত্রে মোট সুদ বলে। ইহার মধ্যে নীট সুদ 

বাদে নিয়লিখিত উপাদানগুলি থাকিতে পারে । 

পরের হাতে ধন নিজের হাতে না! আস! পর্যস্ত নিশ্চিন্ত হইবার উপায় 
নাই। খনগ্রহীতা অপাধু হইতে পাবে। অনভিজ্ঞতা, অকর্মণ্য বা আকম্মিক 
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বিপর্দ আপদ্ের ফলে ব্যবসায়ে লোকসান হইতে পারে । সদিচ্ছা থাকিলেও তখন 

(১) খণ পরিশোধ করা সম্ভব না হইতে পারে । স্থদ দূরে 
্ কফিবহনের পারিশ্রমিক 

থাকুক আসল টাকা ডুবিয়া যাইতে পারে । এই ঝুঁকি 
বহনের জন্য খণগ্রহীত। স্বভাবতঃই নীট সুদের অতিরিক্ত কিছু দাবি করিবে । ইহা ন! 

পাইলে সে যেখানে ঝুঁকি নাই বা খুব কম ঝুঁকি আছে__-কেবলমাত্র সেখানেই 
খণ দিবে। 

যে কোন পরিমাণে টাকা ধার দিতে পারিলে এবং ইচ্ছামত টাক) ফেরৎ 

পাইতে প্রারিলে খণদাতার খুব সুবিধা হয়। সুবিধাজনক সর্ঠে লগ্নী করিবার 

(২) সুযোগ সবসময় মিলে না। খণগ্রহীতা হঠাৎ দেন1 শৌধ 

অন্থবিধায ক্ষাতিপুরদ করিয়া! বসিলে খণদাতার অস্থবিধা হইতে পারে। কারণ 
তখন তাহার হাতে বিকল্প লগ্লীব্যবস্থা না থাকিতে পারে । আবার দীর্ঘ সময় টাক 

আটকাইয়! গেলেও অস্থবিধা হইতে পারে । হাতে টাকা না থাকিলে লগ্মী করিবার 

স্বর্ণ স্বযোগও আঙুলফল টক বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে । এই অসুবিধার 

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ খণদাতাকে কিছু দিতে হয়। 
টাক! ধার দিয়া টাকা আদায়ের জন্য নানারকম ঝঞ্ধাট সহা করিতে হয়। 

অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক কিন্তিতে দেনা শোধ করা হয়। ইহার হিসাব 

(৩) রাখ। রীতিমত বিরক্তিকর ব্যাপার | কিস্তি আদায়ের জন্য 

শ্রমের মুর তাগাদা দেওয়। কম ঝামেলার নয়। ইহার জন্য আঘিক 
ও কায়িক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। দেনাদারের হাডির খবর জানিবার জন্যও 

কম মেহনৎ করিতে হয় না। লগ্লীর তদারক করিতে গিয়।! নানারকম খাটুনি হয়। 

ইহার জন্যও খণদাতাকে কিছু দিতে হয় । 

দের হারের পার্থক্যের কারণ (2:55950925 100 015 2%15021)02 0: 

01767295 08055 ০£ [7565550) 25 পূর্ণা প্রতিযোগিতার বাজারে একটিমাত্র 

দামে জিনিষের কেনাবেচা হয়। খণের বাজারেও যদ্দি ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্য। 

অনেক হইত এবং লেনদেনের ব্যাপারগুলি আনুবঙ্গিক , সকল বিষয়ে হুবহু এক 

হইত, তাহা হইলে একাধিক স্থদের হার থাকিতে পারিত না। লেনদেনের 

ব্যাপারগুলি বস্ততঃ এক রকম নয়। ঝুঁকিবহন, অস্থবিধ! ও খাটুনির দিক দিয়া 

যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে । জিনিষ পৃথকীভূত হইলে বিভিন্ন দাম হইবে তাহ] আমর] 
আগেই দেখিয়াছি । অন্ত ভাবে বলা যায় সুদের হারের পার্থক্য মানে মোট সুদের 

পার্থক্য । নীট সুদের পার্থক্য ইহা দ্বার হ্ুচিত হয় না। নীট সুদের সমত বজায় 

পাখার জন্তই পার্থক্যের প্রয়োজন আছে। 

৩৪ 
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আসল টাকা ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা সকল ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর আছে। এই 

অনিশ্চয়তা যেখানে যত বেশী, সুদের হারও সেখান তত অধিক হইবে । বাজারে 

যাহার অলাধু বলিয়] দুর্ণীম আছে কিংবা যাহার চালচুলা নাট-_তাহাকে ধার দিবার 

ঝুকি অত্যন্ত বেশী। উচ্চহারে সুদের লোভ ন1 দেখাইলে কেহ ইহাদের ধার 

দিবে না। অপরপক্ষে বাজারে যাহাদের সুনাম আছে বা উপযুক্ত জামিন দিবার 

ক্ষমতা আছে তাহ।র1 অল্পহ্বদেই ধার পায়। যে সকল অন্তন্নত দেশে, রাজনৈতিক 

অবস্থার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয়__€সই সকল দেশে অল্নহারে ধার পাওয়া যায় না । 

জাতীয়করণ ও বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত করার ভরে খণদাতার। সন্ত্রস্ত থাকে । 

উচ্চহারে হুদ দিবার অঙ্গীকার না করিলে ইহার ধার দেয় না। 

অফিস এলাকায় কাবুলিওয়ালাকে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধরিয়। দাড়াইয়৷ থাকিতে 

আমর] অনেকেই দেখিয়াছি । দেনাদার ছুটি লইতে পারে । কাবুলিওয়াল কিন্তু 

রৌদ্র এবং বুষ্টি উপেক্ষা করিয়া হাজির1 দেয় | দরকার হইলে ট্যান্সি ও ট্রেনে দেনা 

দরের পিছনে ধাওয়া করে । টাকা আদায়ের জন্য তাহাকে অশেষ ঝকমারি করিতে 

হয় । সেইজন্য তাহার সুদের হার বেশী হয়। 

বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পক না থাকিলে বাজারের বিভিন্ন 

অংশে লেনদেনের হার সম্বদ্ধে জানাজানি হইবে না। ফলে এক এক অংশে এক এক 

দরে লেনদেন হইতে পারে । আবার জানাজানি হইলেও গতিশীলতার অভাবে 

বিভিন্ন দর চালু থাকিতে পাবে । মূলধনের বাজারেও অন্ুরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে | 
মফঃস্বলে সদের হার সহরাঞ্চল অপেক্ষা বেশী । মফংক্বলে ব্যান্ক ব্যবস্থা প্রসারলাভ 

করে নাই । এখানে খণের যোগান কম । সহরাঞ্চলের খণদাতার] মফঃম্বলের খোজ 

খবর রাখে না। যাহার। জানে, তাহারাও অপরিচিত জায়গায় লগ্নী করিতে চাক 

ন11 ফলে স্থর্দের হারের পার্থক্য থাকিয়। যায় । 

দীর্ঘমেয়াদী খণের সুদের হার সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী খণের স্থদের হার অপেক্ষা 

অধিক হইয়া! থাকে । সময় যত দীর্ঘ হইবে বাজারের অবস্থার আমূল পরিবর্তনের 

সম্ভাবনাও তত বেশী হইবে । অনিশ্চয়তা তত বাড়িবে । সরকারী খণপত্রের ব্যাপারে 

সুদ ও আসল ফেরৎ না পাইবার আশঙ্কা নাই বলিলেই চলে । কিন্তু সময় যত বেশী 

হইবে খণপত্রের বাজার "্দাম কমিয়া যাইবার ভয়ও তত অধিক হইবে । মুল্যস্তর 
বাড়িলে স্ব ও আসলের ক্রয়মূল্য কমিয়! যাইতে পারে। এই অস্থবিধা ও 

অনিশ্চয়তার জন্ দী/ ময়।দী খণের স্থদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। 

সরকার খণ লইলে টাকা মার? যাইবার ঝুকি থাকে না বলিলেই চলে । সরকারী 

ঞণপত্র দরকারমত বিক্রয় করিয়া! নগদ টাকায় রূপাস্তরিত করা যায়। এই টাক 
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আদায়ের জন্য কোন ঝামেলা সহা করিতে হয় না। সেইজন্য সরকারী খণের সুদের 

হার সর্বাপেক্ষা কম হয়। 

রুষিঝণের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে স্থদ দিতে হয়। গ্রামে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অত্যন্ত 

অনগ্রসর | বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক মোটে নাই। সরকার ও সমবায় সমিতির মারফৎ 

প্রদত্ত ঝণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিংৎকর । খণের যৌগান কম হওয়ায় 

স্থদের হার বাভিয়া যায়। সহরাঞ্চলের লোক ও প্রতিষ্ঠান গ্রামে লগ্রী করিতে ইচ্ছুক 

নয়। চডা স্থদের হার সত্বেও খণের যোগান বাডে না। ফলে স্থদের হারও কমে না । 

কৃষকের সম্বল চাষের জমি ও যন্ত্রপাতি । টাকা আদায়ের জন্য এগুলি ক্রোক করার 

উপায় নাই । কৃষকের অন্ত জামিশ বাখিবার সঙ্দতি নাই । অনিশ্চয়তা সেজন্য বেশী । 
টাকা আদারের কষ্টও কম নয়। কিস্ডিবন্দী ডিক্রী হইলে ত' কথাই নাই। কিস্তি 

খেলাপ লাগিয়াই থাকিবে । আদালতে অনবরত হ্াটাাটি করিতে হইবে । 

অপেক্ষারুত উচ্চহারে সুদ না] দিলে কক আদৌ খণ পাইবে ন।। 

সংগঠিত শিল্পে অপেক্ষারৃত কম সুদে ধার পাওয়া যায়। এই সব শিল্পে যন্ত্রপাতি 

ইত্যাদি জামিন রাখিবার স্থবিধা আছে। ইহাদের আয়ের স্থিরতাও বেশী। খণের 

বাজারের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এই সমস্ত কারণে ইহার! 

অল্লঙ্থদে ধার পায়। ক্ষুদ্র শিল্পের এত স্ববিধা নাই। ফলে ইহাদের অপেক্ষারুত 

অধিক সুদ দিতে হয়। 

টাকা আদায়ের বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা ন1 থাকিলেও হৃদের হার অনেক স্ময় 

বেশী হয়। বন্ধকী কাববারে অতি উচ্চহারে সুদ দ্রিতে হয়। সোনাদান। বন্ধক 

রাখিয়া ইহারা ধার দেয়। এখানে নিরাপত্তার মোটেই অভাব নাই । বন্ধকী দ্রব্যের 

যাহা দাষ__খণ দেওয়া হয় তাহার চেয়ে অনেক কম। ধার ফেরৎ না পাইলে, 

বন্ধকী সোন। বিক্রয় করিয়! অনায়াসে টাকা উদ্ধার করা যায়। তথাপি এখানে 

চড়া সদ দিতে হয়। বন্ধকী কারবার সকলে করিতে চায় না। খণগ্রহীতা গোপনে 

খণ লইতে চায়। বাজারে প্রকাশ্ঠভাবে যাচাই করিয়া, ধার যোগাড করিবার 

সাহস তাহার নাই । নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ এই ধরণের ধার করে না। 

দরখাস্ত করিয়া অপেক্ষা করিবার সময় থাকে না। খণগ্রহীতা বন্ধক রাখার সঙ্গে 
সঙ্গে টাকা চায়। এই বিশেষ সুবিধার জন্য তাহাকে উচ্চহারে হুদ দিতে হয়। 

কষকের ক্ষেত্রেও এই ধরণের ব্যাপার দেখা বায়। সরকার কিংবা সমবায় সমিতির 
নিকট হইতে খণ পাইবার বঞ্চাট খুব বেশী। দরখান্ত করিতে, জামিনদার যোগাড় 

করিতে ও অফিসে ঘুরিতে বহু সময় নষ্ট হয়। যে প্রয়োজনে খণের দরখাস্ত 
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কর হইয়াছিল, সেই প্রয়োজন আর থাকে না। ডাক্তার আসিতে আসিতে রোগীর 

অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে । মহাজনকে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া ষায়। যখন 

দরকার তখনই মহাজনের নিকট হইতে ধার করা যায়। এই বিশেষ সুবিধার জন্য 

বিশেষ দাম দিতে হয় | সুদের হার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। 

দের হার কিরূপে নিবূপিত হয় (770৬ 61১০ 125 0£ [76269 0 29 

066510179107৩0, ) £ টাকাকডির বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য যে কোন জিনিষ কেন 

যায়। টাকাকড়ি ধার দিলে উত্তমর্ণের সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা অধমর্ণের উপর সাময়ি ক- 

ভাবে বর্তায় । অধমর্ণ তখনকার মত অন্টের জিনিষ ব্যবহার করিতে পারে । ইহার 

জন্য তাহাকে হদ দিতে হয়। আগেকার দিনে ভোগ্যপণয কিনিবার জন্য 

€59150001901013 1021) ) লোক ধার করিত। আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেধার 

কর! হয় উত্পাদনের শ্বিধার জন্য (0:9৭0০6192 )1 বর্তমান যুগের উত্পাদন 

টির সময় সাপেক্ষ (01772 50705102175) কাচামাল কিনিতে, 

দি রাজা রাতে শ্রমিকের মন্গুরি দিতে ও কারখানাসমুহ নিগ্নাণ করিতে 

অর্থব্যয় করিতে ভইবে। সম্পূর্ণ (1515,69 ) সামগ্রী 
বাজারে বিক্রয় করির] অর্থ ফিরি পাইতে সময় লাগিবে । এই ধরণের উৎপাদন 

সম্ভব করিতে হইলে উত্পাদককে সঞ্চর করিতে হইবে অথবা অন্ত কাহাকে ও 

সঞ্চয় করিবার ব্যাপারে প্রণোদিত করিতে হইবে । উত্পাদকের নিজের সঞ্চয়ের 

উপর নির্ভর করা যায় না। সাত মণ তেলও পুড়িবে না রাধাও নাচিবে না। 

অন্যের সঞ্চয় বা প্রতীক্ষার (৪1078 ) স্যোগ না পাইলে উৎপাদক লাভ করিতে 

পারিত না। সঞ্চয় বা প্রতীক্ষা উৎপাদনশীল কাজে লাগান যায় বলিয়াই উৎপাদক 
সুদ প্রদান করিতে প্রস্তত থাকে । 

সঞ্চয় বা মূলধন ব্যবহারের ফলে ধানোত্পাদন বৃদ্ধি পায়__একথা উত্তমণ জানে । 
ধার না দিলে সে নিজেই হরত ইহ] উৎপাদনশীল কাজে লাগাইতে পারিত। তাহার 

ধনসম্পদ বুদ্ধি পাইত। তা ছাড়া ধার না দিলে উত্তমণ 

এই টাক] দিয়! দরকার হইলে ভোগ্যপণ্য ক্রয় করিতে 

পারিত। ধার দিবার ফলে অবিলম্বে সম্তোধলাভের সুযোগ হইতে দে বঞ্চিত হইবে । 

এই দুই কারণে উত্তম্্ণ সুদ দাবি করে| ন্দ না দিলে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় হইবে না 

এবং উৎপাদক প্রয়োজন অনুসারে ধার পাইবে না। ধানোত্পার্ন বিদ্রিত হইবে । 

উত্পাদনের কাজে মুলধন লাগাইবার স্থবিধার দম হিসাবে সদ দিতে হয়। 

অন্ত জিনিষের দামের ন্যায় স্থদ বা মূলধন ব্যবহারের দামও চাহিদা এবং ষোগানের 
উপর নির্ভর করে।, 

খণদাত! কেন সদ চায় 
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খণের বা মুজধনের চান্িদা (1021090 ৫০: 1.051781512  ঢ01505 ০৫ 

801051 ) £ ভোগী বর্তমান ভোগের জন্য ধার চায়। সরকারও নানা কারণে ধার 

লইতে পারে। সঞ্চয় বা ধারের প্রধান খরিদ্দার হইল নিয়োগকৃততী। কোন জিনিষ 

যত দুরে সরিয়া যায় তত ক্ষুদ্র দেখায় । আজকাল অভাব ভবিষ্যতের অভাবের তুলনায় 

অধিক তীব্র মনে হয়। ভোগীর নিকট বর্তমান আয় 

বর্তমান অভাব মিটাইবার পক্ষে নিতান্ত অপ্রতুল মনে হয়। 
ভবিষ্যৎ অভাবের তাড়ন! বর্তমানে অনেক কম । সেজন্য 

ভোগী ধার করিয়] বর্তমান অভাব মিটাইতে চায় । যতই বেশী ধার করা হইবে, 

বর্তমান অভাবের তীব্রতা তত কমিবে, কিস্ ভবিষ্ততের আয় তত বন্ধক পড়িবে । 

ভবিষ্যতে অভাব মিটাইবার ক্ষমত। কমিতে থাকে । ভবিষ্যৎ অভাবের তীব্রতা বাড়িতে 

থাকিবে । স্থদ্দের হার যত অধিক হইবে, ভবিষ্যৎ আয় তত অধিক দ্রতবেগে কমিবে। 

ভবিষ্তৎ অভাবের তীব্রতা তত ত্রুত বৃদ্ধি পাইবে । ধার লইবার আগ্রহ তত শী 

হাস পাইবে । তাহা ছাডা সকলের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সমান কম .নয়। কেহ হয়ত 

ভবিষ্যতের ১০৫ টাকা বঙমানের ১০০ টাকার সমান মনে করে । দ্বিতীয় এক ব্যক্তি 

যাহার দুরদৃষ্টি অধিক, ভবিষ্ততের ১০৪ টাকাকে বর্তমানের ১০০ টাকার সমান 

মনে করে। স্দের হার শতকর1 € টাকা হইলে প্রথম ব্যক্তি ধার লইবে। 

কিন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি ধার লইতে ইচ্ছুক হইবে না। বরং সে ধার দিতে চাহিবে । 
বততমান ১০০ টাকা তাহার নিকট ভবিষ্ঠতের ১০৪ টাকার সমান | স্থতরাং ধার 

দিলে মে ভবিষ্যতের ১০৪ টাকার বিনিময়ে ভবিষ্যতের ১০৫ টাকা পাইতেছে। 
স্থতরাং তাহার পক্ষে ধার দিবার আগ্রহ হইবে । সাধারণভাবে বলা যায় সুদের হার 

যত বেশী হইবে, ভোগীর তরফ হইতে সঞ্চয় ধার লইবার চাহিদা তত কম হইবে । 

সরকার ধার লইবার সময় সুদের হার কম কি বেশী তাহ। লইয়! বিশেষ ভাবে 

না। যুদ্ধের স্ময় যে প্রকারে হোক টাকা চাই । ধার পাইলেই হইল। মদের হাক 

চা হইলেও তখন সরকার পশ্চা্পদ হইবে নী । | 

ধারের চাহিদ].প্রধানতঃ আসে নিয়োগকতার তরফ হইতে । নিয়োগকর্তা টাকা 

ধার লইয়া নানারকম চলতি ও স্থায়ী মুলধনে তাহ লঙ্নী 
করে| তাহার উতপাদনক্ষমতা ইহার ফলে বাড়ে। মূলধন 

ভোগীর চাহিদার সঙ্গে দুদের 
হ্বাবের বিপ্রীণত সম্পক 

মূলধনের পরিমাণ বাড়িলে 

প্রান্তিক উৎপাদন কমে । 

টা নিয়োগকরতীর অধিক বিনিয়োগ হইলে এক সময় ক্রমহাসমান বিধি 

১75 কার্ধকরী হইবে । প্রথম ১০০ টাকা খাটাইয়া হয়ত 
১০% লাভ হয়। ছ্িতীয় ১০০ টাক! খাটাইয়] হয়ত ৯% 

লাভ হয়। তৃতীয় দফায় ১০* টাকা খাটাইয়া লাভ হয় ৮%। স্থদের হার ৯% 
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হইলে তৃতীয় ১০০ টাঁকা ধার লইলে নিয়োগকর্তার লোকসান হইবে । নিয়োগকতার 
চাহিদা ২০০ টাকার অধিক হইতে পারে না। ্থুদের হার ৮% হইলে তৃতীয় ১০০ 
ট।কাও ধার লওয়া যাইতে পারে। নিয়োগকর্তার চাহিদা হইবে ৩০০ টাকা। 
নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বল! চলে সুদের হার বাডিলে তাহার চাহিদ1 কমিবে | 

সঞ্চয়ের চাহিদ1 বেশীর ভাগ আসে নিয়োগকতার তরফ হইতে | স্থতরাং সাধারণভাবে 

বল। যায় সুদের হার যত বাড়িবে, সঞ্চয়ের চাহিদাও ভত কমিবে এবং সুদের 
হার যত কমবে সঞ্চয়ের চাহিদাও তত বাড়িবে। 

স্থদের হার বাডিলে লোকের সঞ্চর করিবার ইচ্ছা বেশী হইবে । বিশেষ ক্ষেত্রে 

ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে । ধরা যাঁক ভবিষ্যতে বাধ্ধিক 
সুদের হাব বাড়িলে সঞ্চয়ের 
ইচ্ছা বাড়ে ' ১০০২ পাওয়ার প্রয়োজনে আমি সঞ্চয় করিতে চাই। 

শ্ুদের ভার ৫% থাকিবে মনে করিলে আমি ২০০০২ সঞ্চয় 
করিব। স্দের ভার ১% থাকিবে মনে করিলে আমাকে সঞ্চয় করিতে হইবে 

২৫০০২ | এক্ষেত্রে হুদের ভাঁর কমিলে সঞ্চয়ের প্রয়োজন বাডিতেছে । সাধারণতঃ 

সুদ্দের হার বান্ডিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও বাডিবে । 

কিন্তু ব্যক্তির সঞ্চযের ইচ্ছা বাডিলেই যে যোট সঞ্চয় বাডিবে এরূপ নতে। সঞ্চনপ 

বেশী করিতে হইলে আমাকে ব্যয় কমাইতে হইবে । তাত| 
1কস্ত মোট সঞ্চয় ন! বাড়িতে 
তি হইলে অন্ত কাহারও আয় কমিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় 

করিবার ক্ষমত1 কমিবে । সঞ্চয় বাড়াইবার উদ্দেশ্তে আমি 

ধুতি ৩ জোডার পরিবর্তে ২ জোড়া কেনা শুরু করিলাম । দোকানদারের ঘরে ধুতি 

অবিক্রীত থাকিবে । দোকানদার পাইকানল হইতে কেনা কমাইয়1 দিবে | পাইকান 

বন্স উৎ্প।দককে কম ক্রিয়া অর্ডার দিবে । ফলে নিয়োগ কমিবে। অন্য কাহাঁবও 

আয় কমিবে এবং সঙ্গে সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কমিবে । মোট সঞ্চয় ন' বাডিতে পারে । 

আবার সঞ্চয় €েশী হইলেই যে খাণের যোগান বাড়িবে তাা নয়। টাীকাকডির 

মস্ত সুবিধা হইল ইশা যে কোন সময় যে কোন জিনিষ 

কেনার ব্যাপারে লাগান যাইতে পারে | সাধারণ গ্রহণ- 

যোগ্যতা মানে সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা । ধার দিলে খণপত্র 

পাওয়া যাইবে । খণের সুদও পাওয়া যাইবে | ধার চাহিবামাত্র ফেরৎ পাওয়া যায় 

না। খণ দিবার পর অন্য স্থযোগ উপস্থিত হইলেও খণপত্র 

দিয়া সেই স্থযোগের সদ্ধযবহার করা যায় না। কোন 

জিনিষ অতি সম্ভায় পাওয়! গেলেও আপশোষ করা ছাড। 

উপায় নাই। মারোয়াড়ীর| সেইজন্য পাগডীর মধ্যে নগদ টাক রাখে । নগদ 

মোট নঞ্চয সালেও খাণর 

যোগান না পাণ়তে পারে 

নগদটাকাকেন লোক 

পছন্দ করে 



স্র্দ ৩৩১ 

টাকা হাতে রাখিবার অন্য কারণও আছে । হঠাৎ আপদবিপদ হইতে পারে । সেজন্তও 

কিছু নগদ টাক1 দরকার । আয় কিছু সময় বাদে বাদে-_-যেমন সপ্তাহান্তে ব মাসাস্তে 

হয়। ব্যয় কিন্তু প্রতিদিনই লাগিয়া আছে। সেজ্ন্তও হাতে নগদ টাক! রাখিবার 

ইরা জে রুরান প্রয়োজন হঘ্ম। এই সকল বিভিন্ন কারণে লোকে হাতে 
হুদের হার বাড়িলে নগদ টাক1 রাখা পছন্দ করে (]1101010105 77:65120006) | 

০0848 নগদ টাক] রাখার অস্ুবিধাও আছে । খণ দিলে স্থুদ 
পাঁওয়। যায় । নগদ টাক! রাখিলে হ্থদ্দ পাওয়ার আশা ছাঁডিতে হয়। স্থদের হার 

যত অধিক হইবে, নগদ টাক রাখার ব্যয় তত বাডিবে। খণ দিবার প্রলোভন 

তত জোরদার হইবে । সাধারণভাবে বল! যায় সুদের ভার বাড়িলে খণের যোগানও 

বাডিবে। | 

বিনা স্থদে বা অতি অল্প স্বদেও কিছু খণের যোগান হইতে পারে । কিন্তু ইভাতে 

নিষোগকর্তাদের খণের চাহিদ| মিটিবে না। খণের যোগান অল্প হইলে মূলধনে 
অধিক লগ্রী করা যাইবে না । মুলধনের প্রান্তিক উৎপাদন অধিক থাকিয়া যাইবে । 

নিয়োগকাদের মধ্যে খণ পাইবার জন্য কাডাঞ্চাড়ি লাগিষা থাকিবে | কুদের ভার 

বাড়িবে। অনেকে আব নগদ টাকা রাখা পছন্দ করিবে না। খণের যোগান 

বাডিবে। চাতিদাও কিছু কমিবে। যে দের ভার চালু থাকিলে খণের চাতিদা ও 

যোগান সগান ভয়, শেষ পধস্ত বাজারে স্থদের হার তাহাই হইয়া দাডাইবে। 

ঝণের চাহিদা তালিকা খণের যোগান তালিকা 

স্থদের হার ঝণের চাহিদ] হদের হার খণের যোগান 

৫” ১৩,০৩০ ৫% ৭১০ ০ 

৬% ৮১০ ০৩ ৬% ৮,৬৩৩ 

লি ৭১৩ ০৩ ৭:/ ১০১০ ০০ 

খণের চাহিদা ও যোগানের অবস্থা যদি উপরিলিখিত ভালিকান্ত্যায়ী হয়, তাভ। 

হইলে বাজারে শেষ পর্যস্ত ৬% স্দের হার চালু থাকিবে । স্ুদের ভার ইভা অপেক্ষা 

কম হইলে চাহিদা যোগান হইতে অধিক হইবে | নিয়োগকতাদের মধ্যে খণ পাইবার 

প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার বাডিবে। আবার সুদের হার ৬% হইতে হইলে 

যোগান চাহিদ। তইতে বেশী হইয়। পড়িবে । লোকে নগদ টাকা যতটণ হাতে রাখিতে 

চায়, হাতে রহিয়া! যাইবে তাহা অপেক্ষা অধিক নগদ টাকা । লোকের খণপত্র 

ক্রয়ের আগ্রহ বাডিবে । ফলে সুদের হার কমিবে। 



৩৩২ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্্র পরিচয় 

॥ আপর্শ প্রশ্থমাল। ॥ 
1. 19019611285181) 09৮চ7892) 3088 11766:951 00 166 1069:98%, 

মোট সুদ ও নীট হুদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও । [ পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৫ ] 
9. আচ 0০ ৮869৪ ০0৫10691996 ৮৪ণ্চে ? 

বিভিন্ন সদেব হার কি করিয়া একই সময় চালু থাকিতে পারে বুঝাইক়্া দাও । [পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৮- 
3. 5 0098 2 00::0৮7৪: 22:99 €০7%7 12969:986 ? 

খণগ্রহথীতা দ দিতে কেন প্রস্তত থাকে? [ পৃষ্ঠা ৩২৮ ]' 
&, ৬105 0089 % 1922001 001009770. 11566:986 ? 

৮ হুদকেনচার? [ পৃষ্ঠা ৩২৮] 

-. কৃহণচ 29 6139 2269 01 117197986 09697021779 ? 

হদেব হার কি করিয়া নির্ধাবিত হয়? [ পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩* 7 

ষডোনিংগ আধ্যায় 

মুনাফা 
(7০:01) 

টমোট মুনাকা ও নীট মুনাফ। (09955 7:০5 900 56 0:96) 2 কোন 

দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে নানাবিধ উপাদান ক্রয় বা ভাভা করিতে হয় । মজুর, 

কেরাণী ও ম্যানেজার নিয়োগ করিতে হইবে । কারখানাগৃহ ভাড়া লইতে হইবে |. 
হয়ত বা জমি ইজারা লইবার প্রয়োজন হইবে | ব্যাঙ্ক হইতে ধার গ্রহণের ব্যবস্থা 

করিতে হইবে । উপাদানগুলির মালিকদিগকে চুক্তিমত দাম দিতে হইবে । উৎপন্ন 

দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়। অর্থ পাওয়1 যাইবে | বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থ হইতে সংগঠক 

ব্যতিরেকে অন্যান্য উপাদানের মালিকের প্রাপ্য মিটাইয়া যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে 
তাহাকে সাধারণ ভাষায় মুনাফ! বলে। অর্থশান্ত্রে ইহাকে বল! হয় মোট মুনাফা 
€ £00955 75050)! 

অনেক ক্ষেত্রে সংগঠকের নিজন্ব জমি এবং মূলধন থাকে । এই জমি অন্যকে ভাড়া 

দিলে খাজান! পাওয়া যাইত। সেইরূপ এই মূলধন অন্যত্র লগ্নী করিলে সদ পাওয়া 

যাইত । সংগঠক নিজেই এই জমি ও মুলধনের মালিক । এই খাজানা ও সুদ 

বাহিরের কাহাকেও দিতে হয় না। সেজন্য এই খাজান। ও স্থদ বাদ ন৷ দিয়াই মোট 

মুনাফা হিসাব কর! হয় । এই খাজান] ও স্দ্দ সংগঠকের প্রাপ্য বটে- কিন্তু সংগঠনের 



মুনাফা ৩৩৩, 

জন্য নয়। জমি ও মূলধনের মালিক হিসাবে সংগঠক ইহা পান। সেইজন্য মোট 

মুনাফা হইতে এই অনুমিত খাজান? ও স্থদ বাদ দিয়! নীট মুনাফার (061 9:02) 

হিসাব নিকাশ করিতে হয় । 

মূলধনদ্রব্যের ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি (৭6:5০1800.) আছে। ক্ষয়ক্ষতি 
পূরণের জন্য যথাবিহিত বরান্দ না! করিলে ভবিষ্যতে উৎপাদন ব্যাহত হইবে । কলা- 

কৌশলের পরিবর্তনের ফলে অগ্যকার মৃলধনদ্রব্য আগামীকাল অচল €০৮3০1০৪ ) 
হইয়া যাইবে । এই খাতেও কিছু বরাদ্দ না করিলে কালের গতির সঙ্গে তাল রাখা 

অসম্ভব হইবে- প্রতিযোগিতায় সরিয়! আসিতে হইবে । ক্ষয়ক্ষতি এবং তদ্তিরিক্ত 

আর কিছু বাঁদ দিয়াই মুনাফা হিসাব করিতে হইবে । 

কপিরাইট, পেটেণ্ট, ব্যবসারের স্থনাম এবং আইনসিদ্ধ বা স্বাভাবিক একচেটিয়' 

অধিকার থাকার ফলে মোট মুনাফা বুদ্ধি পায় । এই সব বিশেষ স্রবিধার (509০11 

€৪105 ) বাজার দাম ধার্ধ করা (52101651158 01015) সম্ভব । এই জাতীয় সুযোগের 

বলে যে অতিরিক্ত আয় ভয় তাহাকে স্থদের পধীয়ে ধরাই সঙ্গত । নীট মুনাফা 

বাহির করিতে হইলে বিক্রয়লন্ধ মোট অর্থ হইতে এই সুদ বাদ দিতে হইবে । 

উপরি-উক্ত তিন খাতে বাদ দিবার পর মোট মুনাফার বাকী অংশ সংগঠকের 

পারিশ্রমিক বলিয়া ধরা যার । পরিচালন] € 0০-০1911990017 ৪130 5013001 ) 

এবং ঝুঁকি বহন করা (00755108105 6681:11)8 ) সংগঠকের কাজের দুইটি গুরুত্ব 

পূর্ণ দিক | সংগঠকের পারিশ্রমিক ছুই ভাগে ভাগ করণ যায়_-(১) পরিচালনার জন্য 

এবং (২) ঝুকি বহন করার জন্য প্রাপ্য অংশ। প্রাচীন অর্থশাস্্রবিদর1 সংগঠক ও 

ধনিকের কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন নাঁ। সুদ ছাডা আর ৭ কিছু মোট 

নুনাফাব মধ্যে থাকে-এ সত্টুকু তাহাদের কিন্ত দৃষ্টি এডায় নাই । ইহার নাম 
তাহার! দিয়াছিলেন_ পরিচালনার পুরস্কার ( ৮৮8£5৪ 0£ 500671770917061)0 21) 

1021198617821)6) | এই পারিশ্রমিক বিশেষ ধরণের শ্রমের মজুরি হিসাবে ধরিলে 

কুল হইবে না। এই অংশটুকুও মোট মুনাফা হইতে বাদ ,দিলে যাহা থাকে তাহা 
সংগঠক ঝুঁকি বহন করার দরুণ পাঁয়। আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদর1 এই অবশিষ্ঠাংশকে 

নীট মুনাফা নামে অভিহিত করেন । 

মোট মুনাফা! 

সংগঠকের জমির সংগঠকের পরিচালনার ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ হুবিধাজনিত নীট মুনাফা 
খাজানা মূলধনের সুদ মনভুরি আয় বা 

ঝুকি বহনের পুরন্বার 



৩৩৪ পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশান্ত পরিচয় 

মুনাফার প্রকৃতি (05 ০ 01980 )8 উত্পাদন হয় বাজারে বিক্রয়ের 

আশায় । উত্পাদন সুরু করা ও উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয় অর্থলাভ করা_ 

এই ছুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকে । ভবিষ্যতে বাজারের অবস্থা কি হইবে 

তাহা আজ সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। অন্মানের উপর নির্ভর করিয়া কাজে 

হাত দিতে হইবে । টাকাকডি খরচ করিয়া কাঁচামাল কিনিতে হইবে, শ্রমিক নিযুক্ত 

করিতে হইবে উত্যাদি। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় কর] ভইবে-_উতপন্ন দ্রব্য বিক্রয 

করিয়া সেই পরিমাণ অর্থ নাও পাওয়া যাইতে পারে । বর্তমান যুগের উৎপাদন 

ব্যবস্থার প্রকৃতির মপ্যেই অনিশ্চরতা নিভিত আছে। উৎপাদন ব্যবস্থা চাল 

রাখিতে হইলে কাহাকেও এই অনিশ্চযত্তা বহন কবিতে তইবে । জমি, শ্রমিক ও 

মূলধন হইতে যে ধরণের কাজ পাওয়া যায়, অনিশ্চরতাবতন তাহা হইতে 

স্বতন্ত্র ধরণের কাঁরভ। সেই হিসাবে ইহাকে উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান হিসালে 

ধরা যায়। সংগঠক উৎপাদনের অনিশ্চয়তা বহন করবেন বলিষাউ নট 

মুনাফা পান। 

মুনাফা ও অন্যান্য উপাদানের আয় (0০ থা) 9110060 ঘাঝতোদা 

1775090795 ) ৪ শ্রমিক, ধনিক এবং জমির মালিককে পুর্ব নির্ধারিত চক্তিমাফিক 
মজুরি, সুদ ও খাজানা দিতে হয। ব্যবসার লাভ লোকসানের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ 
নাই। বিক্রয়ল্ধ অর্থ হইতে ইহাদের দাবি মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাভ' 

সংগঠক পাইবেন । এই অবশিষ্টাংশ ( £২০২?৭0০ ) বেশী অথবা কম হইতে পারে । 

আবার বান্দার খুব খারাপ হইলে অবশিষ্ট কিছু না থাকিতেও পারে । এমন কি 

ধণাজ্মক অবশিষ্ট অর্থাৎ লোকসানও ভইতে পারে | অন্যান্ত উপাদানের আয় কখন. 
শূন্য বা খণাত্মক হইতে পারে না। পরিচালনার ব্যাপারে সকল সংগঠকের দক্ষত" 
সমান নয়। কোন কোন সংগঠক নিজগুণে ঝুঁকি হ্রাস করিতে পারেন | বাজারের 

গতিপ্রকৃতি অন্বমানে কেহ অপেক্ষাকত অধিক দক্ষ । পরিচালনার পারিশ্রমিক 

এই সকল সংগঠকের স্বভাবতঃই বেশী। আবার কোন কোন সংগঠক পেটেণ্ট বা 

“একচেটিয়া! সুবিধার অধিকারী ৫এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট 

মুনাফার বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। নীট মুনাফার পার্থক্য কিন্তু এত প্রকট 

নয়। দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । প্রথমটির সংগঠক নিজের 
পকেট হইতে সম্পূর্ণ মূলধন যোগান দিয়াছেন। দ্বিতীয়টির সংগঠক ৫ লক্ষ টাকা 
ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়াছেন। প্রথমটির মোট মুনাফ1 দ্বিতীয়টির মোট মুনাফা 

অপেক্ষা অনেক বেশী হইতে পারে। তাই বলিয়া নীট মুনা প্রথমটার বেলায় 
বেশী না হইতে পারে। যে সমস্ত শিল্পে অনিশ্চয়তা অধিক, সেই সকল শিল্পে 



মুনাফা টি 

নীট মুনাফাও বেশী হইবে । নতুন কোন শিল্পে ঝুঁকি বেশী। বিলাসন্রব্যের চাহিদা 

সহজই ব্দলায়__-ফলে বিলাসদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে ঝুঁকি বেশী হয়। এই ধরণের 
শিল্পে নীট মুনাফা! অধিক না হইলে কোন সংগঠক এই সকল শিল্পে লাগিয়৷ থাকিবে 

না। একই শিল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কম বেশী হইতে পারে না। ইহাদের 

মুনাফার পার্থক্য বাস্তবিকপক্ষে মোট মুনাফার পার্থক্য । নীট মুনাফা সকল 

প্রতিষ্ঠানের সমান । 

মুনাফা ও দাম (67০6 ৪09. 211০৩) সংগঠককে আগে অর্থব্যয় করিতে 

য। অর্থাগম ভয় পরে । মুনাফার আশাতেই সংগঠক অর্থব্যয় করে। বাজারে 

উত্পন্ন দ্রব্য বিক্রয় ভওযার পরে সংগঠক প্ররুতপক্ষে (৪০69৪%]1% ) কি পরিমাণ 

মুনাফা অর্জন করিল বুঝা যাইবে । জিনিষ স্রবিধা দামে বিকাইলে অজিত মুনাফা! 

€1০211550 0০21) প্রত্যাশিত (71001%0৮৭) মুনাফা অপেক্ষা বেশী হইতে 

পারে। দাম পভিয়? গেলে, অজিত মুনাফা কম হইতে পারে । অক্িত মুনাফা 
দামে উপর নির্ভর করে। বাজার দাম অঞ্জিত মুনাফার উপর নিভর 
কধেনা। 

অজিত মুনাফা বরাবর প্রত্যাশিত মুনাফা অপেক্ষা কম হইতে পারে না। 

অজিত মুনাফা বারবার কম ভইলে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান কারবার গুটাইবে-_ ফলে 

যোখান কমিধা দাম বাড়িবে এবং অজিত মুনাফ] বৃদ্ধি পাইয] প্রত্যাশিত মুনাফার 

দাগাল পাইবে । স্বল্পকালীন মেয়াদে প্রত্যাশিত মুনাফা না পাইলেও সংগঠক 

উৎপাদন চালাইয়৷ যাইতে পারে | দীর্ঘকালীন মেয়াদে গুনাফার প্রত্যাশ! সফল না 

হইলে, সংগঠক আর ঝুঁকি বহন করিবে না । ফলে উত্পাদন কমি! দাম বাঁডিতে 

থাকিবে । এই হিসাবে বলা যায় দাম প্রত্যাশিত মুনাফার উপর নির্ভর করে । 

মুনাফার ব্যাপারে খামখেয়ালি প্রত্যাশ! করিলে চলিবে নাঁ। সমান ঝুঁকিবিশিষ্ট অন্য 

শিল্পে যে পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ মুনাফাই প্রত্যাশ] কর] চলে। 

শেষ পর্যস্ত এই পরিমাণ মুনাফ1 না পাইলে সংগঠক শিল্পান্তরে যাইবে অথব। মন্জরির 

বিনিময়ে অন্যের অধীনে কাজ করিবে । ইভাকে স্বাভাবিক মুনাফা (001072] 77081) 

বলে। স্বাভাবিক মুনাঁফা দীর্ঘকালীন দামের অবিচ্ছেদ্য অংশ | দীর্ঘকাল'ন 'দাম একপ 

হইতে হইবে যাহাতে স্বাভাবিক মুনাফা অজিত হয়। স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা 
অধিক অজিত হইলে সংগঠকের সংখ্যা বাডিবে এবং উৎপাদন বাঁড়ার ফলে দাম 

কমষিবে। ইহা অপেক্ষা কম অজিত হইলে সংগঠকের সংখ্যা কমিবে এবং উৎপাদন 

কমার ফলে দাম বাড়িবে। ./ 

৬ 

£ 
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॥ আদর্শ প্রশ্নমাল। ॥ 

1. 1018681060181) 1096%79010 35055 1১:02 ৪0 ০6 72:০26, 

মোট মুনাফা! ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থকা দেখাও । [পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৭ ] 

2. [0015120 106 056019 0£ 1086, ০ 00988 16 0169: 1020 ০661 19,010: 1000:0099 ) 

মুনাফার প্রকৃতি ব্যাধ্যা কর। অন্যান্য উপাদানের আয়ের সঙ্গে মুনাফার পার্থক্য 

বুঝাইয়! দাও। [ পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৫] 
70189088609 ৮91%6102 091%7992 12:086 9100 109, 

মুনাফা! ও দামের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝাইয়া দাও । [ পৃষ্ঠা ৩৩৫] 
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